
Miesięcznik powiatowy • Kolbuszowa • Cmolas • Dzikowiec • Majdan Królewski • Niwiska • Raniżów 

Nr 1/139 
ityczeń 2008 r, 
©sm 2,00 zł K O L B U S Z O W S K A 

Przebudowa Rynku 
Strona 5 

Nowe tytuły w serii Varia... 
Strona 2 

Przegląd Widowisk 
Kolędniczych 

Strona 17 

Ponadto: 
Przepisy zapustowe Janiny Olszowy (22) * Historia Kamienicy na Pańskiej (24) * Dlaczego Sepsa straszy? (26) 



Parafie 
dekanatu kolbuszowskiego 

J b F f f . ^ u d l l l 

P i e ś n i 
n a s z y c h o j c ó w 

r r i Y ^ ł r " LI -^riHrfeK z iMtih Ł i Ł u n t i ^ r l 

Varia Kolbuszowskie nr 23 
Ziętek - Salwik, Alina, Parafie dekanatu 

kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007r. 

"Publikacja [...] stanowi pokłosie pracy dziennikarskiej autorki 
w „Niedzieli Południowej" - edycji diecezjalnej 'tygodnika Katolic
kiego „Niedziela". Z chwilę uruchomienia tej edycji (styczeń 1998) 
autorka przygotowywała cotygodniowy cykl prezentacji parafii die
cezji rzeszowskiej. Prezentacje trwały do 2003 r. Poprzedzone były 
rozmowami z proboszczami oraz odwołaniem do dostępnych w para
fiach dokumentów, kronik, monografii i innych opracowań. Autorka 
skupiała się każdorazowo na trzech zagadnieniach - historii parafii, 
opisie obiektów sakralnych (świątyni głównej, kościołów i kaplic do
jazdowych itd.) i życiu duszpasterskim. Wobec bogactwa uzyskanych 
informacji trudnym często zadaniem była ich synteza dla potrzeb ar
tykułu prasowego. Teksty prezentacji wzbogacone były fotografiami -
częściej aktualnymi, rzadziej archiwalnymi. 

Pośród ponad 200 prezentowanych parafii znalazło się także 
trzynaście parafii dekanatu kolbuszowskiego, których opisy złożyły 
się na niniejszą publikację. Teksty pozostały w niezmienionej formie 
i rejestrują wiadomości o parafiach aktualne w czasie druku. Wzbo
gacono je natomiast o wyniki badań historycznych księdza Sławomi
ra Zycha. " 

Fragment Wstępu 

Varia Kolbuszowskie nr 25 

Sudoł Józef, Pieśni naszych ojców : przyśpiewki 
weselne z okolic Kolbuszowej (Wyd 2 poprawione i 

poszerzone), Kolbuszowa 2007r. 

(...) „Do chwili obecnej Józef Sudoł może poszczycić się -
oprócz innych wydawnictw - opublikowaniem jeszcze dwóch ksią
żek, będących opisami codziennego życia, tradycji ludowej i obrzę
dowości Lasowiaków. Sam jest rdzennym mieszkańcem tego terenu, 
urodzonym w samym jego sercu, w Wilczej Woli. Dlatego też wszyst
ko to, co w nich zawarł to są faktycznie jego własne przeżycia, coś 
co utrwaliło się w jego pamięci w latach dzieciństwa i wczesnej mło
dości. Publikacje te są tym cenniejsze, ponieważ niejako uzupełniają 
dość skąpe wiadomości zawarte w literaturze etnograficznej doty
czące regionu Lasowiaków, a okolic Kolbuszowej w szczególno
ści^..) 

(Ze wstępu Jolanty Dragon) 
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Wydarzenia 

ŚWIATEŁKO Z B E T L E J E M W KOLBUSZOWEJ 
Betlejemskie Światełko Pokoju, roznoszone przez harcerzy po całej Polsce, przybyło również do Kolbuszowej. Harcerze 

z naszego miasta odebrali je z rąk Biskupa Kazimierza Górnego, w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, w czwartek 20 
grudnia o godzinie 12.00. Kilka godzin później lampion z magicznym światełkiem dostarczyli na kolbuszowski rynek. 

Podzielili się nim z kolegami z innych drużyn harcerskich z terenu kolbuszowskiego hufca. Przekazali je również władzom 
gminy i powiatu. 

Światło z Betlejem trafiło do nasze
go miasta już po raz piąty. Harcerze, 
przed świętami Bożego Narodzenia, za
nieśli je do osób najbardziej potrzebują
cych jego ciepła i wszystkiego, co Ono 
symbolizuje: miłości, jedności, miłosier
dzia... Lampiony ze światełkiem trafi
ły m.in. do szkół, urzędów i rozmaitych 
instytucji, placówek opieki i szpitala. -
Przekazywanie Betlejemskiego Świateł
ka Pokoju ma dla nas wymiar bardzo 
symboliczny. Nie tylko oznacza pokój, 
miłość i braterstwo, ale jednoczy ludzi. 
Cieszymy się, że to właśnie harcerze są 
odpowiedzialni za rozprowadzanie go 
między ludźmi - mówią harcerki - Elżbie
ta Ożóg i Agnieszka Rumak z 5 DSH Wi-
dełka. 

Betlejemskie Światło Pokoju przyby
ło do Polski po raz siedemnasty. Jak co 
roku, z Groty Narodzenia Jezusa Chrystu
sa w Betlejem, austriaccy skauci prze
wieźli Go do Katedry Wiedeńskiej, skąd 
został odebrany przez skautów z pobli
skich krajów. Ci przekazali Go swoim są
siadom tak, by Płomień otoczył całą Eu

ropę. 
Do Polski Betlejemskie Światełko 

Pokoju zostało przywiezione w niedzie
lę, 16 grudnia 2007 r. o godzinie 10.00, 
przez skautów słowackich. Na Łysej Po
lanie, w Tatrach, odebrali je harcerze ze 
Związku Harcerstwa Polskiego. W ten 

sposób Betlejemskie Światło Pokoju roz
poczęło swoją wędrówkę po kraju. Prze
kazywane z rak do rak, przez harcerki 
i harcerzy, dociera zwykle do wszyst
kich potrzebujących, rodzin, szkół, szpi
tali i kościołów. 

SYLWIA TĘCZA 

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA WCIĄŻ TRWA... 
Dnia 8 stycznia bieżącego roku, w Wiejskim Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, odbył się przegląd 
I Wojewódzkiego Konkursu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Magia Świąt Bożego Narodzenia". 

Wtedy to po raz pierwszy mogły za
prezentować swoją twórczość dzieci nie
pełnosprawne z całego województwa 
podkarpackiego. Wśród wykonawców 
znaleźli się wychowankowie różnych 
ośrodków i szkół specjalnych w tym: 
Rzeszowa, Mielca, Dębicy, Brzozowa, 
Krosna, Rudnika nad Sanem i uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Specjalnego w Kolbuszowej Dolnej. Oce
nie jury poddano 50 prac plastycznych z 
kategorii Szopka Betlejemska i Witraż 
oraz 17 wykonawców w kategorii mu
zycznej. 

Wśród dostojnych gości, którzy przy
jęli zaproszenie nie zabrakło księdza bi
skupa Kazimierza Górnego, Ordynariu
sza Diecezji Rzeszowskiej, który objął 
honorowy patronat nad Konkursem oraz 
Księdza Proboszcza Jana Guta. Okazali 
oni dużo ciepła i serdeczności naszym 

podopiecznym oraz obdarowali ich nagro
dami, za co składamy im serdeczne Bóg 
zapłać. Zaproszenie przyjęli również 
przedstawiciele władz gminnych oraz dy
rektorzy placówek oświatowych. Wszy
scy z uznaniem podziwiali wysoki po
ziom artystyczny wykonawców oraz 
prac plastycznych zgromadzonych na wy
stawie pokonkursowej. Czas umiliły go
ściom Jasełka w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Spe
cjalnego w Kolbuszowej Dolnej. Scena
riusz przedstawienia przygotowały: Tere
sa Rola, Agnieszka Kiełb, Agnieszka 
Draus. 

Po raz kolejny mogliśmy się przeko
nać, że dzieci, mimo swych specjalnych 
potrzeb, potrafią wspaniale nas obdaro
wywać i sprawiać, że Święta Bożego Na
rodzenia zyskują inny wymiar, jak w sło
wach księdza biskupa „Bóg, dla którego 

nie było miejsca znajduje miejsce w na
szych sercach ". 

Organizatorem konkursu, który ma 
nadzieję wpisać się na stałe w kalendarz 
imprez kulturalno-oświatowych naszego 
regionu, były Szkoła Podstawowa Spe
cjalna i Gimnazjum Specjalne w Kolbu
szowej Dolnej, a pomysłodawcą tego 
przedsięwzięcia jest nauczyciel religii, 
Teresa Rola. 

Dyrekcje obu szkół dziękują wszyst
kim zaangażowanym w przygotowanie 
festiwalu, a szczególnie: dyrektorowi 
MDK w Kolbuszowej Wiesławowi Sit
ko, Teresie Rola i licznym sponsorom: 
Romanowi Duszkiewiczowi, Joannie 
Gdowik, Damianowi Wiąckowi, Sławo
mirowi Bujakowi, Ewie Nowak, Włady
sławowi Mytychowi. 

JULITA STĘPIEŃ 
PAWEŁ ŻĄDŁO 
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DZIAŁO SIĘ ... DZIAŁO 
Po raz kolejny Kolbuszowianie udowodnili, że mają wielkie serca i chętnie wspierają Fundację Jurka Owsiaka. W niedzie

lę, w trakcie XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na terenie Kolbuszowej - 40 wolontariuszy wyruszyło 
w trasę po Kolbuszowej i okolicach poszukiwać pieniędzy. Do sztabu wrócili zmarznięci i zmęczeni ale z uśmiechem i pusz
kami wypełnionymi po brzegi zarówno monetami jak i banknotami. Ogółem, jedyny w Kolbuszowej sztab działający przy 

Liceum Ogólnokształcącym, uzbierał 17 tysięcy złotych! 
Rekordzistka - Katarzyna Cudecka, 

uczennica Gimnazjum nr 2 w Kolbuszo
wej, wróciła do sztabu z puszką, w któ
rej było aż 1.257, 31 zł. Ale jak mówi 
Agnieszka Bałchan - szefowa kolbuszow
skiego sztabu WOŚP, w tym roku w Kol
buszowej uzbierano więcej niż w ubie
głym roku. - Rok temu w Kolbuszowej 
zarejestrowano dwa sztaby i oba zebrały 
łącznie około 20 tysięcy złotych. W tym 
roku tylko jeden zdobył 17 tysięcy zło
tych - informuje Agnieszka Bałchan. 

Z okazji XVI finału WOŚP, tak jak 
i w całej Polsce i na świecie, również 
w Kolbuszowej zorganizowano moc 
atrakcji dla mieszkańców. W Miejskim 
Domu Kultury odbyło się kilka koncer
tów grup młodzieżowych. Na sali MDK 
po godzinie 18.00 zjawiły się tłumy mło
dych Kolbuszowian. Czas spędzali m.in. 
przy dźwiękach grup: Bliski Wschód, 
The Depression, Whiskey oraz AMP. 
Hucznie i kolorowo było również na ha
l i sportowo - rekreacyjnej Liceum Ogól
nokształcącego w Kolbuszowej. Specjal
nie dla mieszkańców zagrała tam Orkie
stra Dęta z Dobrynina. Orkiestrze jak 
zwykle towarzyszyła grupa choreogra
ficzna dziewcząt. Noworoczno - świą
teczny koncert zgromadził kilkusetosobo
wą widownię. Nie zabrakło wśród niej 
również wolontariuszy WOŚP. - Na uwa
gę zasługuje również fakt, że sporo drob
nych imprez odbyło się w szkołach 
i ośrodkach kultury w naszej gminie. Na 
przykład bardzo ciekawie było w Szkole 
Podstawowej w Weryni. Zorganizowano 

tam występ m.in. grupy „Arka". - Dzie
ciom z Weryni udało się zebrać imponują
ca kwotę - 1.562,48 zł - dodaje Agniesz
ka Bałchan, szefowa kolbuszowskiego 
sztabu WOŚP. 

Niedzielna zbiórka pieniędzy do pu
szek wolontariuszy, na terenie gminy Kol
buszowa, zamknęła się kwotą 17 tysięcy 
złotych. Ale to nie koniec. Organizato
rzy XVI finału WOŚP w Kolbuszowej 
przeprowadzą jeszcze orkiestrową licyta
cję. Odbędzie się ona 20 stycznia na hali 
sportowo - rekreacyjnej Liceum Ogólno
kształcącego. Oprócz gadżetów WOŚP 
- m. in. serduszek i koszulek od Jurka 
Owsiaka, do zdobycia będą również 
przedmioty przekazane przez Burmi
strza Kolbuszowej. W tym roku gospo
darz kolbuszowskiej gminy przekazał kil

ka ciekawych rekwizytów. Na aukcję bę
dą wystawione medale wyprodukowane 
przez Mennicę Polską w 2000 roku - To 
medale, które powstały specjalnie na 
300 - lecie miasta Kolbuszowa . Medale 
przekazaliśmy również w ubiegłym ro
ku. Sam wówczas stoczyłem bój w licy
tacji o jeden z nich - wspomina Bur
mistrz Kolbuszowej Jan Zuba. 

W tym roku do zdobycia jest jeden 
medal srebrny oraz dwa brązowe. Licy
tacją powinni się zainteresować również 
wszyscy zbieracze wszelkich kryształo
wych pucharów, flakonów i wazonów. 
Swoją kolekcję mają szansę wzbogacić 
0 specjalny kryształowy kufel z przy
krywką. Kufel, przywieziony z jednej 
z konferencji w Krakowie, do tej pory 
stał na półce w gabinecie Burmistrza. 
Do zdobycia będzie również kolorowe 
nakrycie głowy wraz z ozdobnym kili
mem, pozostawione w Kolbuszowej 
przez jedną z rodzin z Kazachstanu, któ
ra niedawno odwiedzała nasze miasto. 
Zlicytowane będą również: koszulka 
1 czapeczka z logo Kolbuszowej, gmin
ne kalendarze ścienne oraz gliniany 
dzbanek z ręcznie namalowaną studnią 
kolbuszowską. 

Po licytacji, która odbędzie się 20 
stycznia, pula pieniędzy, którą kolbu-
szowski sztab zasili fundację Jurka 
Owsiaka, z pewnością się powiększy. 

SYLWIA TĘCZA 
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI 

PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL 

mailto:PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL
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WOKÓŁ SIEBIE POTRZEBUJĄCYCH MIĘC BĘDZIECIE" 
Z życia „Caritas" przy parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. 

Caritas przy naszej parafii działa już 
11 lat. Przez cały rok podejmowane są 
różne inicjatywy związane z pomocą lu
dziom biednym, samotnym, rodzinom 
wielodzietnym, a także niezamożnym 
uczniom. Caritas prowadzi również jadło
dajnie dla ubogich (nie rzadko korzysta
ją też osoby, które na własne życzenie 
znalały się na takiej, a nie innej drodze 
życiowej, takim też trzeba podać „łyżkę 
zupy"). 

Od lat w środę, po nowennie, moż
na uzyskać pomoc, czy to w formie żyw
ności czy też talonu, za który można wy
kupić najpotrzebniejszą żywność. Finan
sowaliśmy też recepty na leki, płacili
śmy rachunki za prąd, jednej z rodzin 
współfinansowaliśmy przyłącz kanaliza
cyjny. W swojej działalności współpracu
jemy z opieką społeczną świetlicą profi

laktyczną HDK, szkołami. Finansujemy 
obiady biednym uczniom, nie tylko ze 
szkół podstawowych czy gimnazjów, ale 
także z Liceum Ogólnokształcącego. Nie
kiedy kupujemy buty, kurtki czy inną 
odzież. 

Jak co roku zorganizowaliśmy wigi
lię dla podopiecznych i rozdaliśmy im 
prowiant na okres świąt (konserwy, ma
sło, chleb). W ostatnim tygodniu przed 
świętami, rozwieźliśmy do domów po
nad 90 paczek żywnościowych. 

Dziękujemy przy tej okazji firmie 
„FIN", która jak zawsze udostępniła 
nam dwa samochody do rozwożenia pa
czek. 

Już po raz jedenasty zorganizowali
śmy Bal Sylwestrowy, z którego dochód 
wyniósł 10 tyś. zł i przeznaczony jest na 
działalność „Caritasu". W balu wzięło 

udział ponad 90 par. Bal zaszczycili 
swoją obecnością zaproszeni goście: 
ks. Dziekan Kazimierz Osak, opiekun 
grupy ks. Bogdan Janik oraz Burmistrz 
Jan Zuba. Ks. Dziekan w swoim wystą
pieniu, składając życzenia noworoczne, 
nawiązał do działalności Caritasu, za
chęcał aby deklarować 1% od podatku 
na cele „Caritas". Burmistrz złożył 
wszystkim uczestnikom balu życzenia 
noworoczne i życzył wesołej zabawy. 

Chcemy podziękować pracowni
kom Domu Kultury, dyrekcji Gimna
zjum nr 2, młodzieży z Gimnazjum nr 1 
i nr 2 za pomoc w organizacji balu. 

Wszystkim, którzy przez cały rok 
wspierali naszą działalność serdecznie 
dziękujemy. 

EWA WÓJCICKA 

NOWE O B L I C Z E RYNKU 
Najprawdopodobniej już w 2009 roku rozpocznie się przebudowa kolbuszowskiego rynku. Gotowy jest już projekt zmian. 
Na rynku pojawi się estrada, na której będą się odbywać imprezy rozrywkowe. Wygląd zmieni zabytkowa studnia. Znowu 
tryśnie z niej woda za sprawą dwóch fontann po bokach budowli. Pojawią się wygodne ławeczki i stylowe oświetlenie. Alej
ki zostaną wyłożone kolorową kostką brukową. Będzie więcej miejsc parkingowych. Wygląd zmienią również kamieniczki 
wokół rynku. Zagospodarowany zostanie plac nad Nilem - naprzeciwko budynku Komendy Policji. To kilka propozycji, 

które znalazły się w projekcie zgłoszonym do konkursu na projekt przebudowy i zagospodarowania rynku. 

Konkurs na projekt przebudowy kol
buszowskiego rynku wzbudził zaintereso
wanie wielu architektów. Ostatecznie 
przedstawiona została jedna oferta - pa
ni Teresy Labudy z Kolbuszowej. 
Komisja konkursowa, w skład której 
wchodzili między innymi architekci -
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Architektów Polskich, dokonała oceny 
złożonego projektu i dopuściła go do 

realizacji. - Ta koncepcja jest bardzo cie
kawa. Zdecydowanie poprawi się estety
ka tej części miasta. Jestem przekonany, 
że rynek stanie się miejscem spotkań 
i spacerów - podkreśla Jan Zuba, bur
mistrz Kolbuszowej. - Zwiększy się 
przede wszystkim powierzchnia wybru
kowana. W dwóch zakolach studni poja
wią się fontanny . Koncepcja jest przyja
zna dla kierowców. Główna oś komunika-

Pierwsze społeczne konsultacje odbyły się 18.01.2008 w MiPBP w Kolbuszowej. Na 
spotkanie przybyło ponad 40 osób. 

cyjna nie ulegnie zmianie ale powstanie 
za to sporo nowych miejsc parkingo
wych - dodaje Jan Zuba. 

Teraz architekci mają czas na przy
gotowanie kompletu dokumentacji tech
nicznej. Jak ocenia burmistrz Jan Zuba 
dokumentacja powinna być gotowa pod 
koniec roku. - Prace remontowe powin
ny ruszyć na początku 2009 roku, a za
kończyć w 2010 - ale to bardzo optymi
styczna wersja, która może ulec zmianie 
- dodaje burmistrz. 

Przebudowa rynku to tylko część re
witalizacji całego miasta, która ma ob
jąć nie tylko sam środek rynku, ale rów
nież kamieniczki wokół niego (a także 
poprawę stanu ogródka jordanowskiego¬
), dlatego władze miejskie liczą na 
współpracę z mieszkańcami Placu Wol
ności. 

Szacunkowy koszt przeprowadze
nia rewitalizacji miasta, w tym przebu
dowa rynku wraz z remontem elewacji 
kamienic oraz poprawa stanu ogródka 
jordanowskiego, wynosi 1,5 min. zł. 
Środki na przeprowadzenie inwestycji 
planuje się pozyskać z Unii Europej
skiej. 

SYLWIA TĘCZA 
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UROCZYSTE SPOTKANIE NOWOROCZNE SOŁTYSÓW POWIATU 
KOLBUSZOWSKIEGO 

Już po raz siódmy, w dniu 19 stycznia 2008r, odbyło się spotkanie noworoczne sołtysów Powiatu 
Kolbuszowskiego. 

Uroczystość zainaugurowała Msza 
święta w Kościele Parafialnym p. w. Mat
ki Bożej Wspomożenia Wiernych, odpra
wiona przez Ks. Proboszcza Kolbuszo
wej Górnej Stanisława Krasonia w inten
cji sołtysów i ich rodzin. Następnie wszy
scy zebrani udali się na spotkanie okolicz
nościowe w Centrum Kultury Wsi 
w Kolbuszowej Górnej. 

Zaproszonych gości powitał Jan Bań
kowski Prezes Zarządu Koła Powiatowe
go Sołtysów w Kolbuszowej. Przypo
mniał on historię organizacji, która funk
cjonuje jako dobrowolna, apolityczna or
ganizacja społeczno - kulturalna, która 
ma na celu organizację szkoleń z dziedzi
ny samorządowej, rolnej, szkoleń w za
kresie programów pomocowych oraz słu
ży wymianie doświadczeń. 

Następnie zabrał głos burmistrz Kol
buszowej J. Zuba, który podkreślił, że 
był to dobry rok dla powiatu kolbuszow
skiego pod względem zrealizowanych in
westycji, omówił też plany na bieżący 
rok, związane z budownictwem dróg, ter-
momodernizacją budynków szkolnych 
i przedszkolnych, rozbudową bazy rekre
acyjno-sportowej, w tym szczególnie 
ważną dla lokalnej społeczności, budo
wą sali gimnastycznej w Kolbuszowej 
Górnej. Burmistrz podziękował sołty
som i przewodniczącym rad osiedli za 
szczególną pracę dla swojego środowi
ska. Złożył im też życzenia życzliwości, 

zrozumienia, cierpliwości i wielu sił do 
dalszej pracy. Starosta J. Kardyś podkre
ślił fakt, iż w ostatnim roku, dzięki wza
jemnej zgodnej współpracy oraz pozyska
nym środkom, udało się wybudować 
bądź zmodernizować rekordowy kilome-
traż dróg, omówił też realizację zadań 
z zakresu modernizacji obiektów szkół 
średnich. Życzył też wszystkim zebra
nym aby w nowym roku zgodnie z laso-
wiackim powiedzeniem „darzyło się". 

Poseł Zbigniew Chmielowiec przed
stawił perspektywy rozwoju gospodarcze
go regionu, szczególnie dotyczące infra
struktury komunikacyjnej. Życzył sołty-

n u 

som, aby mieli dużo pracy, bo to by 
oznaczało, że będą dysponowali dużymi 
środkami do zagospodarowania na inwe
stycję. Poinformował też zebranych iż 
został wybrany wiceprzewodniczącym 
Parlamentarnego Zespołu Strażaków i l i 
czy na dalszą tak dobrą współpracę 
z tym środowiskiem. 

Życzenia noworoczne złożyli też 
znakomici Goście w osobach: Jeży Wi
śniewski- Dyrektor Kancelarii Zarządu 
Województwa Podkarpackiego oraz 
Krzysztof Śmiech Wiceprezes Stowarzy
szenia Sołtysów Województwa Podkar
packiego 

Na spotkanie przybył też Zygmunt 
Cholewiński Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, który podkreślił rolę 
sołtysów w integrowaniu społeczności 
lokalnej, podziękował im za trud dotych
czasowej pracy i życzył wielu sukcesów. 

Historię i znaczenie urzędu oraz je
go rolę w tworzeniu samorządu sołtysa 
w krótkiej ale bardzo ciekawej i dowcip
nej formie przedstawił historyk-regiona-
lista Wojciech Mroczek. 

Następnie wszyscy zebrani podzieli
l i się opłatkiem i złożyli sobie nowo
roczne życzenia. 

Po wspaniałym obiedzie przygoto
wanym przez Koło Gospodyń Wiejskich 
Kolbuszowej Górnej zebrani mieli przy
jemność oglądać wspaniały występ Ka
peli Ludowej „Górniacy", która przed
stawiła lasowiacką kolędę z Turoniem. 
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SKATEPARK PRAWIE GOTOWY 
Ta wiadomość ucieszy przede wszystkim wielbicieli deskorolek, łyżworolek i ekstremalnej jazdy na rowerze. W Kolbuszo
wej, tuż przy budowanej krytej pływalni, powstaje właśnie skatepark. Sportowcy będą mieć do dyspozycji prawie 600m2 

powierzchni. Plac jest już gotowy - skwer pokryto dwiema warstwami bitumicznymi i ogrodzono krawężnikiem. Do pełni 
szczęścia młodych sportowców brak tylko specjalnych urządzeń i ogrodzenia. Ale te - jak zapewniają władze miejskie - po-

Po wielu miesiącach rozmów i kon
sultacjach z przyszłymi użytkownikami 
skateparku, udało się wreszcie przygoto
wać plac, na którym, najprawdopodob
niej już wczesną wiosną swoje umiejęt
ności zaprezentują młodzi sportowcy. 

Skatepark to specjalny plac, na któ
rym znajdują się urządzenia do uprawia
nia sportów ekstremalnych. Znajduje się 
w nim wiele przeszkód służących do zjeż
dżania czy skakania np. na desce. Wła
śnie o takie miejsce od jakiegoś czasu 
pewna młodsza część mieszkańców prosi
ła władze miejskie, - Cieszę się, że uda
ło nam się zrealizować pierwszy etap bu
dowy skateparku. Gdy uda się zakoń
czyć inwestycję sądzę, że młodzi spor
towcy chętnie będą z niego korzystać. 
A co ważniejsze zamienią ławeczki 
w parkach oraz poręcze na dużo bezpiecz¬
niejsze i specjalnie do tego przystosowa
ne urządzenia z atestem. To właśnie tam 
będą dawać upust swoim emocjom - mó
wi Jan Zuba, Burmistrz Kolbuszowej. 

jawią się już niebawem. 
W skateparku będzie obowiązywał 

specjalny regulamin. To miejsce na pew
no będzie również pod okiem służb mun
durowych. 

Budowa parku przeciągała się z mie
siąca na miesiąc. Długo nie było decyzji 
co do zlokalizowania parku. Ostatecznie 

wybrano miejsce przy powstającej wła
śnie w mieście krytej pływalni. Przewi
dywany koszt budowy skateparku 
w Kolbuszowej to ok. 100 tys. zł, z cze
go przygotowanie samego placu pochło
nęło już 65 tyś. zł. 

SYLWIA TĘCZA 

JEDZIE, J E D Z I E STRAŻ OGNIOWA - NOWYM AUTEM 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Weryni mają nowy wóz strażacki. Nowoczesny i świetnie wyposażony Ford 

Transit kosztował ponad 130 tysięcy złotych. Koszt zakupu wysoki ale jego przydatność - bezcenna. 

Pieniądze na nowy wóz strażacki po
zyskano aż z czterech źródeł. Ponad 
50 tys. zł ofiarował Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Straży Pożar
nych RP w Warszawie, kolejne 30 tys. zł 
udało się zdobyć z Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony Środowiska w Rzeszo
wie, 20 tys. zł strażacy otrzymali z lubel
skiego oddziału PZU. Resztę brakują
cych pieniędzy pokryła Gmina Kolbuszo
wa. 

Wóz strażacki, który służył do tej po
ry ochotnikom z Weryni, skończyłby 
w przyszłym roku 40 lat. Nie więc dziw
nego, że nowy nabytek nie tylko ucie
szył, ale wręcz uspokoił mieszkańców 
Weryni i okolic. - Nie jest to typowy 
wóz bojowy. Ma niewielki zbiornik na 
wodę. Mimo to jest świetnie wyposażo
ny i przyda się w wielu akcjach, przy któ
rych często działają ochotnicy - informu
je Tadeusz Serafin, Komendant Gminny 
Związku OSP RP w Kolbuszowej. 

Nowy wóz ma m.in. specjalny agre
gat pompowy z szybkim natarciem, jest 
wyposażony również w agregat prądo

twórczy z masztem oświetleniowym jednostek oczekujących na nowy sprzęt. 
oraz wyciągarkę linową. 

To nie jedyne zmiany w taborze stra
żackim w gminie Kolbuszowa, jakich do
konano w ubiegłym roku. Od kilku tygo
dni nowym wozem jeżdżą również ochot
nicy z OSP Bukowiec. Nie brak również 

Największe potrzeby ma jednostka OSP 
z Zarębek. Najprawdopodobniej w 2008 
roku strażacy z Zarębek otrzymają no
wy samochód. 

SYLWIA TĘCZA 
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KRONIKA POLICYJNA KPP KOLBUSZOWA 
Uszkodzone samochody 

29 grudnia 2007 r., w Kolbuszowej, 
na jednym z miejskich parkingów, niezna
ny sprawca uszkodził stojący tam samo
chód. Wandal porysował w Fiacie Punto 
powłoki lakiernicze, powodując szkody 
wysokości około 1 000 złotych. 

Tego samego wieczoru, w Kop
ciach, wandale grasowali na szkolnym 
parkingu. W zaparkowanym tam samo
chodzie Citroen przebili 4 koła i uszko
dzili przednią atrapę. Właściciel oszaco
wał szkody na około 400 złotych. 

Śmierć podczas kąpieli 

22 grudnia, około 20.30, w Weryni, 
jedna z mieszkanek znalazła w łazience 
swego nieprzytomnego męża. Jak ustalo
no, 40 - letni Zbigniew K, podczas kąpie
l i uległ prawdopodobnie zatruciu spalina
mi z łazienkowego piecyka gazowego. 
Zanim nadeszła pomoc, mężczyzna 
zmarł. Udzielająca mu pierwszej pomo
cy żona, z objawami zatrucia, została 
przewieziona do szpitala. 

Wigilijny wieczór w policyjnym aresz
cie 

24 grudnia 2007 r., około 20.00, 
w Kolbuszowej, na ul. Sokołowskiej, do
szło do kolizji drogowej, gdzie kierujący 
samochodem osobowym marki Opel Vec-

Z KOLĘDĄ 
W URZĘDZIE 

tra, 28-letni Mariusz C, na prostym od
cinku drogi nagle zjechał na pobocze 
i uderzył w przydrożny mostek, powodu
jąc zagrożenie w ruchu drogowym. Jak 
ustalili na miejscu zdarzenia policjanci, 
kierowca był pijany. Pobrano od niego 
krew do badań na zawartość alkoholu, 
a wigilijny wieczór 28-latek spędził w po
licyjnej izbie zatrzymań. 

Świąteczne napitki zaszkodziły tak
że 34-letniemu mieszkańcowi Mielca. 
27 grudnia, około 14.40, w Kolbuszo
wej, na skrzyżowaniu w pobliżu budyn
ku Policji, Piotr S., kierując samocho
dem BMW, najechał na poprzedzający 
go samochód. Badanie alkomatem wyka
zało, że mielczanin ma ponad 2 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Zamiast na tradycyjnym balu, Nowy 
Rok przywitał w areszcie 

36-letni mieszkaniec Staniszewskie
go Nowy Rok przywitał w policyjnym 
areszcie. 31 grudnia, około 21.00, w Sta
niszewskim, doszło do kolizji drogowej, 
w której uczestniczyły dwa samochody 
osobowe - Fiat Seicento i Fiat 126p. Ba
danie trzeźwości kierowców uczestniczą
cych w zdarzeniu wykazało, że Dariusz 
A., kierowca malucha, miał w wydycha
nym powietrzu 1,8 promila alkoholu. Nie
trzeźwy szofer spędził resztę sylwestro

wej nocy w policyjnej izbie zatrzymań. 

Nie wszyscy uczestnicy noworocz
nych zabaw wykazali się rozsądkiem 
i zapewnili sobie bezpieczny powrót do 
domów po sylwestrowym szaleństwie. 
Już o 2.20, w Woli Raniżowskięj, poli
cjanci zatrzymali 18-latka kierującego 
samochodem osobowym marki Skoda 
Favorit. Mężczyzna miał w wydycha
nym powietrzu 1,66 promila alkoholu. 
O 4.20, w Kolbuszowej, zatrzymany zo
stał kierowca VW Golfa. 32-letni męż
czyzna miał w wydychanym powietrzu 
1,55 promila alkoholu. 

O pechu przestępnego roku 2008 
może mówić 31-letni Wiesław K. Nocą 
3 stycznia, mężczyzna został zatrzyma
ny w Niwiskach, gdy kierował samocho
dem osobowym marki Renault na po
dwójnym gazie. Badanie alkomatem wy
kazało u kierowcy 1,60 promila alkoho
lu w wydychanym powietrzu. 

Równie feralnie zaczął się Nowy 
Rok dla Waldemara K., mieszkańca Po
rąb Dymarskich. Jak wynika ze zgłosze
nia, jakie wpłynęło do kolbuszowskiej 
komendy policji 4 stycznia, młodzieniec 
sylwestrowy wieczór spędzał na jednej 
z zabaw. Tam został pobity przez kilku 
nieznanych mu mężczyzn. Pokrzywdzo
ny, ze złamaną nogą trafił do szpitala. 

Zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - z takimi życzenia
mi, ze śpiewem na ustach i przy dźwiękach muzyki, odwiedzili kolbuszow-
ski Urząd Miejski, znani w całej Polsce, muzycy Kapeli Ludowej Włady
sława Pogody. Tę nietypową kolędę przyjęli z wielka radością, wysłuchali 
i podziwiali pracownicy urzędu. 

To już tradycja, że znana w Polsce i za granicą kolbuszowska kapela Wła
dysława Pogody odwiedza w świąteczno - noworocznym okresie rozmaite 
urzędy i instytucje. Śpiewając kolędy i pastorałki, grając na instrumentach, ja
dą z kolęda również m.in. do rzeszowskiego oddziału Telewizji Polskiej. Nie 
mogło ich więc zabraknąć u gospodarza kolbuszowskiej gminy. Burmistrz Jan 
Zuba, dziękując za kolędę i zapraszając na przyszły rok, podarował muzykom 
gminne kalendarze. 

SYLWIA TĘCZA 
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OPŁATEK NA SESJI 
Zaraz po świętach Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej przystąpili do pracy. We wtorek spotkali się na ostatniej w 2007 

roku, a tym samym jubileuszowej, bo XX sesji. Obrady podzielono na dwie części. W pierwszej rajcy podjęli kilka 
ważnych dla gminy decyzji, w tym wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Podkarpackim, 
w sprawie przygotowania i realizacji projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej 

(SEKAP). 
Druga część miała charakter bardzo świąteczny. W odpowiedni nastrój wprowadziły rajców oraz zaproszonych gości 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Domatkowie, które wystawiły jasełka. Potem były gratulacje, podziękowania, życzenia 
oraz łamanie się opłatkiem. Był też czas na refleksje i podsumowania mijającego 2007 roku oraz dokonań radnych 

Jak podkreślano w trakcie sesji, 
współpraca radnych i włodarzy gminy 
w 2007 roku była czasami trudna i mozol
na, ale owocna. W trakcie ostatnich 12 
miesięcy na terenie naszej gminy udało 
się zrealizować inwestycje na ponad 
12 min zł. Zmodernizowano część dróg 
i ulic gminnych. Z budżetu gminy wyda
no na to ponad 3 min zł. Kolbuszowska 
gmina pomagała również naprawiać dro
gi powiatowe, przeznaczając ze swojego 
budżetu na ten cel 330 tysięcy złotych. 
Włodarze cieszą się również z remon
tów przeprowadzonych na terenie gminy 
przez Podkarpacki Zarząd Dróg Woje
wódzkich, który wyremontował m.in. uli
cę Tyszkiewiczów oraz Piłsudskiego, 
a także poprawił stan traktu drogowego 
do Sędziszowa Młp. Sporo pracy na tere
nie naszej gminy wykonała również Ge
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto
strad, która za ponad 6 min zł. zmoderni
zowała trzy kilometry drogi krajowej 
nr 9 między Kolbuszową Dolną a Zaręb-
kami. 

Jednym z większych sukcesów w mi
jającym roku jest przeprowadzenie rekul
tywacji składowiska odpadów komunal
nych w Kolbuszowej, na które ze środ
ków unijnych, budżetu państwa i gmin
nej sakiewki przeznaczono ponad 2 min 
zł. Do sukcesów burmistrz Jan Zuba zali
cza również sprawne szukanie i skutecz
ne ściąganie do gminy środków unij-

V kadencji. 
nych. Przykładem są pieniądze pochodzą
ce z Funduszy Norweskich, dzięki któ
rym zostanie przeprowadzona termomo-
dernizacja 12 budynków użyteczności 
publicznej - głównie szkół i przedszkoli 
- Na sesji spotykamy się już po raz XX. 
Na każdej z nich Radni dyskutowali i po
dejmowali ważne, odpowiadające potrze
bom i oczekiwaniom mieszkańcom na
szej gminy decyzje. I choć czasami była 
to ciężka i mozolna praca uważam, że 
owocna. To był udany rok - podsumowy
wał Jan Zuba. 

Słów uznania dla pracy rajców nie 
szczędził Krzysztof Wilk - Przewodniczą
cy Rady Miejskiej w Kolbuszowej: - Ży
czyłbym sobie, abyśmy nadal zgodnie 
współpracowali i podejmowali rozsądne 
decyzje dla dobra całej gminy - mówił 
Krzysztof Wilk. Przewodniczący podzię
kował również za współpracę Burmistrzo
wi oraz pracownikom Urzędu Miejskie
go. 

Świąteczna sesja nie mogła się od
być bez wspólnych życzeń. Aby poła
mać się opłatkiem z radnymi miejskimi 
oraz włodarzami gminy z kolędą przyby
li radni powiatowi, na czele ze starostą 
Józefem Kardysiem. 

Na koniec spotkania burmistrz po
dziękował za współpracę radnym miej
skim oraz sołtysom, przewodniczącym 

osiedli, a także dyrektorom szkół 
i przedszkoli oraz podległych gminie in
stytucji i zakładów. - Chcę podziękować 
również pani Ewie Draus - za pomoc 
i współpracę w ciągu ostatnich miesię
cy, posłowi Zbigniewowi Chmielowco-
wi za wspieranie gminy, szczególnie 
przy staraniu się o środki unijne, profe
sorowi Markowi Koziorowskiemu za 
rozwój ośrodka akademickiego w Wery
ni, Marii Wesołowskiej, szefowej Powia
towego Urzędu Pracy za dobrą współ
pracę w zakresie ograniczania bezrobo
cia w naszym regionie, również służ
bom mundurowym. Podziękowania nale
żą się również reprezentantom 
środowiska gospodarczego, dzięki któ
rym nasza gmina rozwija się gospodar
czo, organizacjom pozarządowym, za 
bezinteresownie działanie na rzecz naj
bardziej potrzebujących - wyliczał Jan 
Zuba. - Życzę aby nowy rok nie był gor
szy ale lepszy. A nade wszystko aby był 
pełen zdrowia, spokoju i zgody, bo tej 
zgody najbardziej nam potrzeba aby 
wspólnie móc sprostać wyzwaniom sta
wianym nam na co dzień - zwrócił się 
do zebranych w Miejskim Domu Kultu
ry osób Jan Zuba. 

SYLWIA TĘCZA 
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI 

URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ 
PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL 

Panu 
Józefowi Jakubczykowi 
Wyrazy głębokiego żalu oraz 

współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają 

Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni 
Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

Panu 
Józefowi Jakubczykowi 

Wyrazy głębokiego współczucia z 
powodu śmierci 

Ojca 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy Urzędu 
Miejskiego 

mailto:PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL
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Z OBRAD RADY M I E J S K I E J 
W dniu 27 grudnia 2007r. odbyła się XIX sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Posiedzenie otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, który przedstawił radnym porządek obrad, składający się z 13 punktów 
roboczych. Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, poinformował radnych o wydanych zarządzeniach w okresie pomiędzy 

sesjami. Od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej, Burmistrz Kolbuszowej wydał 9 zarządzeń. 

Rada Miejska uchwaliła 

W trakcie grudniowego posiedzenia 
radni podjęli uchwały w sprawie: 
• wyrażenia zgody na zawarcie porozu
mienia pomiędzy Województwem Pod
karpackim a jednostkami samorządów te
rytorialnych Województwa Podkarpac
kiego, dotyczącego wspólnego przygoto
wania i realizacji Projektu Systemu Elek
tronicznej Komunikacji dla Admin
istracji Publicznej (SEKAP) w Woje
wództwie Podkarpackim, 
• zmian w budżecie miasta i gminy Kol
buszowa na rok 2007, 
• ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowe
go, 
• zmiany zakresu wykonywania wielolet
nich programów inwestycyjnych pod na
zwą „Poprawa mfrastruktury drogowej 
w gminie Kolbuszowa", „Poprawa go
spodarki ściekowej w gminie Kolbuszo
wa", „Poprawa mfrastruktury komunal
nej poprzez modernizację budynków 
użyteczności publicznej", przyjętych 
uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszo
wej Nr W41/07 z dnia 22 lutego 2007 
roku w sprawie uchwalenia budżetu mia
sta i gminy Kolbuszowa na rok 2007, 
• zmiany treści uchwały Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej, Nr XXIII/196/04 
z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie za
twierdzenia planu rozwoju lokalnego 
miasta i gminy Kolbuszowa na lata 
2004-2011, w części dotyczącej Wielolet
niego Planu Inwestycyjnego miasta 

OGŁOSZENIE 

1 gminy Kolbuszowa - Rozdział I I pkt. 
2 pkt 2.2.- Zadania inwestycyjne na lata 
2007-2011, zmieniona uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XXXIX/346/05 z dnia 16 
września 2005r. oraz uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XV/115/07 z dnia 14 wrze
śnia 2007r. w sprawie zmiany treści Pla
nu Rozwoju Lokalnego dla miasta i gmi
ny Kolbuszowa na lata 2004-2011 w czę
ści dotyczącej Wieloletniego Planu Inwe
stycyjnego miasta i gminy Kolbuszowa, 
• ustalenia regulaminu przyznawania na
uczycielom dodatków i innych składni
ków wynagradzania w placówkach 
oświatowych, prowadzonych przez gmi
nę Kolbuszowa, 
• określenia wysokości i szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania na
uczycielom dodatku mieszkaniowego 
w placówkach oświatowych, prowadzo
nych przez gminę Kolbuszowa, na rok 
2008, 
• podwyższenia minimalnej stawki wyna

grodzenia zasadniczego nauczycieli po
siadających stopień awansu zawodowe
go mianowanego i dyplomowanego, po
siadających dyplom ukończenia stu
dium nauczycielskiego pedagogiczne
go, studium technicznego, studium 
wychowania przedszkolnego, studium 
nauczania początkowego. 

Powołano Zespół Szkół Specjalnych 

Decyzją Rady Miejskiej w Kolbu
szowej, z dniem 1 marca 2008r., istnieją
ca dotychczas Szkoła Podstawowa Spe
cjalna i Gimnazjum Specjalne w Kolbu
szowej Dolnej zostaną przekształcone 
w Zespół Szkół Specjalnych. W prakty
ce placówka, do której uczęszcza ok. 52 
uczniów, ujednolici swoją działalność 
poprzez powołanie jednego dyrektora, 
jednej rady pedagogicznej i rady rodzi
ców. 

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zago

spodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo 
usługowo-przemysłowe w Kolbuszowej 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 
z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Kolbuszowej uchwały Nr X/78/07 z dnia 24 maja 2007 r. 
wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XIX/141/07 z dnia 11 grud
nia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu za
gospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo usługo
wo-przemysłowe w Kolbuszowej, obejmującego obszar położony 
w północno-wschodniej części miasta, po południowej stronie ul. So
kołowskiej. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie
nionego planu miejscowego. 

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do 
dnia 18 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszo
wej, ul. Obrońców Pokoju 21. 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 
JAN ZUBA 

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębior
com, posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, 
łącznie z piwem, o obowiązku wypełnienia oświadczenia dot. warto
ści sprzedaży napojów alkoholowych w 2007 r. oraz dokonania wpła
ty I raty opłaty alkoholowej za 2008 r. 

Oświadczenia i opłatę należy uiścić 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2008r. 

Nie złożenie oświadczenia i nie uiszczenie opłaty spowoduje wygaśnię
cie zezwolenia. Urząd Miejski, po dokonaniu wpłaty, wyda każdemu 
przedsiębiorcy, na żądanie, odpowiednie zaświadczenie uprawniające 
do handlu alkoholem. 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia I 
raty opłaty alkoholowej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie no
wego zezwolenia po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wyga
śnięciu zezwolenia. 

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Kolbuszowej, pokój nr 24, U piętro, codziennie w godzi
nach 9.00 - 13.00, względnie telefonicznie pod nr 017 744 42 38 
wew. 348, 017 227 13 33 UM Kolbuszowa. 



Ponad rok trwały prace związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Kolbuszowej. Dzięki inwestycji 
unieszkodliwiono ponad 90 tys. ton odpadów, zebranych w ciągu ostatnich 40 lat. Zlikwidowano tym samym negatywne od
działywanie składowiska na wody powierzchniowe i podziemne oraz wyeliminowano niekontrolowaną emisję gazów do at
mosfery. W pobliżu składowiska nie unosi się już przykry zapach, a góra śmieci przykryta została specjalnymi warstwami 

ekologicznymi i ziemią. Wzgórze po byłym składowisku obsiano trawą i zasadzono na nim krzewy. Wiosną i latem z pewno
ścią będzie to jedna z piękniejszych okolic do spacerów. 

Uroczyste zamknięcie inwestycji od
było się 14 grudnia 2007 roku. Na znak 
zakończenia prac Jan Zuba - Burmistrz 
Kolbuszowej, wspólnie z Magdaleną Gra
bowską - przedstawicielką Wydziału Rol
nictwa i Środowiska Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
oraz Andrzejem Adamskim z Wojewódz
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, dokonali symbolicznego 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej na zre
kultywowanym obszarze. W uroczysto
ści uczestniczyli przedstawiciele Podkar
packiego Urzędu Wojewódzkiego, Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej, firm Pekum, 
Proeko, TDS - Usługi Inwestycyjne 
oraz władze samorządowe i dziennika
rze. 

Po spotkaniu w terenie i obejrzeniu 
zrekultywowanego składowiska odpa
dów zorganizowano konferencję, w trak
cie której Burmistrz Kolbuszowej omó
wił inwestycję-jej zakres, cele, przyczy
ny rekultywacji, poszczególne etapy reali
zacji oraz plany gospodarowania odpada
mi na następne lata. 

W trakcie spotkania gospodarz kolbu
szowskiej gminy otrzymał gratulacje za 
pomyślne przeprowadzenie rekultywa

cji. - Chciałbym pogratulować tak szyb
kiej realizacji zadania i postawić gminę 
Kolbuszowa za wzór do naśladowania 
dla innych gmin, które stoją przed podob
nym problemem - powiedział Andrzej 
Adamski z WIOŚ. 

Głos w trakcie konferencji zabrał 
również dyrektor firmy PEKUM, wyko
nawcy robót. - Chciałem podziękować 
gminie za owocną współpracę. W trak
cie realizacji inwestycji nie zawsze było 
gładko, zdarzały się problemy, ale cieszę 
się, że wszystko udało się zakończyć 
w terminie - poinformował Ryszard Paw
lak. 

Rekultywację przeprowadzono na po
wierzchni około 2 ha. Po inwestycji 
zwiększyła się atrakcyjność terenów o po
wierzchni blisko 140 ha. Do tej pory 
grunty sąsiadujące ze składowiskiem od
padów nie były przedmiotem zaintereso
wania ani mieszkańców ani przedsiębior
ców. Teraz planuje się je przeznaczyć 
pod mieszkalnictwo, działalność usługo
wą produkcję oraz działalność sporto
wo - rekreacyjną. Cześć terenów została 
włączona do obszaru Kolbuszowskiego 
Parku Przemysłowego, nad którego pro
jektem pracują obecnie władze gminy 
i powiatu kolbuszowskiego. 

Koszt przeprowadzenia rekultywa
cji składowiska odpadów komunalnych 
w Kolbuszowej zamknął się kwotą 
2.100 tys. zł. Złożony w Podkarpackim 
Urzędzie Marszałkowskim, w 2005 r., 
wniosek o dofinansowanie projektu 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
został pozytywnie zaopiniowany. Dzięki 
temu na realizację inwestycji udało się 
pozyskać 50% środków z Europejskie
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz 10% środków z budżetu państwa. 
Pozostałe 40% funduszy potrzebnych 
do zrealizowania projektu pochodziło 
z budżetu gminy. 

Realizacja projektu ma nie tylko 
ogromne znaczenie dla poprawy jakości 
środowiska ale również przyniosła Kol
buszowej nowe możliwości. Powstały 
warunki do zagospodarowania terenu 
w kierunku zgodnym z planem zagospo
darowania przestrzennego. 

Obecnie odpady komunalne z tere
nu Gminy Kolbuszowej trafiają do ZZO 
Kozodrza. 

SYLWIA TĘCZA 
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI 

URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ 
PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

mailto:PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL
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OGŁOSZENIE O KONKURSACH 
Burmistrz Kolbuszowej 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa Specjalna dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym, Gimnazjum Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym) w Kolbuszowej 

Dolnej 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która: 
posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczy-

I cielą w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, 
I a) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, pro
wadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku na
uczyciela akademickiego, 
c) uzyskała: 
- w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, al
bo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź, 
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć bezpośrednio po ustaniu 
zatrudnienia w szkole wyższej, 
d) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
e) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, 
f) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, 
g) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, 
ze zmianami); 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowia
dać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 

826 i Nr 189, poz. 1854). 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczy
ciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia 
i potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy - w przypadku osoby będącej nauczycielem; 
4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifika
cyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, ja
kim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.); 
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podany adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na 
stanowisko dyrektora w ", w terminie do 5 lutego 2008 r. do godz. 15 00 na adres: 

Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36- 100 Kolbuszowa 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: 
Burmistrza Kolbuszowej 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Burmistrz Kolbuszowej Burmistrz Kolbuszowej 
INFORMUJE INFORMUJE 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, ul. Obrońców Pokoju 21 z e n a tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroń-
WYWIESZONY ZOSTAŁ c o w Pokoju 21 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nierucho- WYWIESZONY ZOSTAŁ 

mościami [Tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr. 261 poz. 2603 ze zm.] wy- zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nierucho-
kaz nieruchomości lokalowej Nr 31 położonej w Kolbuszowej, przy mościami [Tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr. 261 poz. 2603 ze zm.] wy-
ulicy Piłsudskiego 6/10, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetar- nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej 
gowym na rzecz najemcy. m - e w - Działki 2225/3, 2225/4, przeznaczonej do zbycia w trybie 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 
JAN ZUBA 

przetargowym. 
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

JAN ZUBA 
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26. ROCZNICA STANU WOJENNEGO 
Jak co roku, w całej Polsce obchodzone były uroczystości upamiętniające wydarzenia z grudnia 1981 roku. Również w 

Kolbuszowej z okazji 26. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbyły się uroczystości, które rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kolbuszowskiej Kolegiacie. 

Uroczystości zakończone zostały zło
żeniem kwiatów pod pomnikiem Sługi 
Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i odśpie
waniem pieśni patriotyczno-religijnej 
„Ojczyzno ma". 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. 
władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego. Celem wprowa
dzenia stanu wojennego była likwidacja 
protestów społecznych oraz wstrzyma
nie procesów demokratyzacyjnych, zaini
cjowanych w sierpniu 1980 roku. Zagra
żały one trwałości systemu komunistycz
nego oraz utrzymaniu władzy przez 
PZPR. 

W czasie stanu wojennego straciło 
życie ponad 100 osób. Internowano po
nad trzy tysiące osób, a czasowo pozba
wiono wolności ponad 10 tysięcy. Tysią

ce ludzi było represjonowanych 
i wyrzuconych z pracy za udział 
w protestach, popieranie pod
ziemnej działalności NSZZ „So
lidarność", czy też samą przyna
leżność do związku. Większość 
działaczy „Solidarności" i człon
ków opozycji, szczególnie 
KOR, zostało internowanych, 
a później znalazło się w więzie
niach. 

Wraz z ogłoszeniem stanu 
wojennego zawieszono wydawa
nie prawie całej prasy, a radio, 
telewizję i duże zakłady przemy
słowe zmilitaryzowano. Strajki 
i masowe protesty zostały zaka
zane. 

A. J. 

Samorządowcy na czele ze Starostą Kolbuszowskim 
Józefem Kardysiem przed pomnikiem Sługi Bożego 
ks. Jerzego Popiełuszki. Fot. Archiwum 

WSPÓLNE STANOWISKO I WSPÓLNE DZIAŁANIA 
W dniu 20 grudnia 2007 roku w starostwie, odbyło się posiedzenie stałej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Głównym celem i tematem spotkania było wypracowa
nie wspólnego stanowiska dotyczącego dróg powiatowych 
zgłaszanych do modernizacji w roku 2008 w ramach Regio
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac
kiego. Spotkaniu przewodniczył Starosta Kolbuszowski Jó
zef Kardyś. 

Na posiedzenie Komisji przybyli: Przewodniczący Rady 

Wójtowie z ościennych gmin, Burmistrz Kolbuszowej i władze Powiatu 
na czele ze Starostą Kolbuszowskim Józefem Kardysiem. Fot. A. Jarosz 

Powiatu Tadeusz Kopeć, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zu
ba, Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, Wójt Gminy 
Dzikowiec Krzysztof Klecha, Wójt Gminy Cmolas Euge
niusz Galek, Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk 
oraz Wójt Gminy Raniżów Jan Niemczyk. 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeń
stwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Kolbuszowej 

wykonuje w szczególności następujące zadania: analizo
wanie stanu ochrony środowiska naturalnego w powie
cie; zajmowanie się zagadnieniami z zakresu gospodar
ki wodnej, leśnictwa i rolnictwa; analiza stanu bezpie
czeństwa i porządku na terenie Powiatu; inicjowanie 
i opiniowanie działań zmierzających do poprawy stanu 
bezpieczeństwa; opiniowanie sprawozdań o stanie bez
pieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Po
wiatu, a także inicjowanie współpracy z Gminami z te
renu Powiatu w sprawach bezpieczeństwa publiczne
go. Członkowie Komisji Rolnictwa: Henryk Bajek, Stani
sław Warunek, Stefan Wrzask, Grzegorz Romaniuk, Woj
ciech Mroczka, Zbigniew Lenart, Robert Bryk, Adam 
Przybyło - przewodniczący Komisji. 

A N N A JAROSZ 



NOWOROCZNA KOLĘDA 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej gościło 

w dniu 28 grudnia 2007 roku Kapelę Władysława 
Pogody, która jak co roku odwiedza naszą 

instytucję z Noworoczną Kolędą. 

Wieloletnia twórczość artystyczna kapeli i jej 
sukcesy przyczyniły się w znaczący sposób do roz
woju kulturalnego powiatu kolbuszowskiego. Kapelę 
z serdecznością przywitał Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś. Nie zabrakło symbolicznego toastu 
noworocznego oraz wspólnych życzeń. 

AJ. Kapela Władysława Pogody 
starostwie. Fot. A. Jarosz 

z Noworoczną kolędą w kolbuszowskim 

Z PRAC RADY POWIATU 
W dniu 27 grudnia 2007 roku odbyła się XV Sesja III Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Obrady rozpoczął 

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, który przedstawił Radnym 16 - punktowy porządek obrad. Sesja składała 

Po przyjęciu przez Radę protokołu 
z poprzedniej Sesji, Starosta Kolbu
szowski Józef Kardyś przedstawił infor
mację o pracy Zarządu od ostatniego po
siedzenia. 

Wysokość stawek i szczegółowe warun
ki przyznawania dodatków dla nauczy

cieli 

Kolejnym punktem było podjęcie 
uchwały przez Radę w sprawie uchwale
nia Regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyzna
wania dodatków do wynagrodzenia za-

X > 

Kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu 
Powiatowego Bogusława Bryk uzasadnia podjęcie 
uchwały w sprawie wysokości stawek i szczegółowych 
warunków przyznawania dodatków dla nauczycieli. 
Fot. A. Jarosz 

się z części roboczej i części uroczystej. 
sadniczego, szczegółowe warunki obli
czania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny do
raźnych zastępstw, wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego fundu
szu na nagrody za osiągnięcia dydaktycz
no-wychowawcze nauczycieli oraz dodat
ku mieszkaniowego. Uzasadnienie przed
stawiła Bogusława Bryk Kierownik 
Biura Obsługi Jednostek Samorządu 
Powiatowego: „Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado. Co roku jest uchwalany re
gulamin określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania do

datków dla nauczycieli. W tym 
roku proponowane są następu
jące zmiany: stawki dodatku 
funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły od 400 do 1 000 zł; dla 
wicedyrektora od 300 do 800 
zł; dla innych stanowisk kie
rowniczych od 200 do 600 zł; 
dla dyrektora Poradni Psycho
logiczno-Pedagogicznej od 
400 do 1000 zł; zwiększono do
datek za wychowawstwo kla
sy z 24 zł do 50 zł; zwiększo
no dodatek dla opiekuna sta
żu z 15 zł do 40 zł; zwiększo
no maksymalną kwotę dodat
ków motywacyjnych z 2,6 
proc. na 5 proc. planowanych 
rocznych środków na wynagro
dzenia zasadnicze nauczycieli 
mianowanych; zwiększono 
maksymalną kwotę nagród Sta
rosty do 2,5 tys. zł oraz na
gród Dyrektora do 1 tys. zł. 
Przedstawiony regulamin jest 
czytelny zarówno dla Dyrekto
rów szkół, którzy są odpowie
dzialni za wprowadzenie go 
w życie, jak również dla na

uczycieli. Treść regulaminu została prze
kazana do uzgodnienia związkom zawo
dowym zrzeszającym nauczycieli zatrud
nionych przez Powiat Kolbuszowski, tj. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego od
dział w Kolbuszowej oraz Komisji Za
kładowej NSZZ „Solidarność" Oświaty 
i Wychowania w Kolbuszowej"'. 

Projekt Systemu Elektronicznej Ko
munikacji dla Administracji Publicz
nej (SEKAP) w Województwie Pod

karpackim 

Istotnym punktem Sesji było podję
cie przez Radę uchwały w sprawie wyra
żenia zgody na zawarcie Porozumienia, 
pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim, 
Województwem Podkarpackim a jed
nostkami samorządów terytorialnych 
Województwa Podkarpackiego, dotyczą
cego wspólnego przygotowania i realiza
cji Projektu Systemu Elektronicznej Ko
munikacji dla Administracji Publicznej 
(SEKAP) w Województwie Podkarpac
kim. 

Sekretarz Powiatu Stanisław 
Stec: „W projekcie tym biorą udział 
wszystkie powiaty i gminy Województwa 
Podkarpackiego. Dotyczy on opracowa
nia i złożenia wniosku w ramach Regio
nalnego Programu Operacyjnego Woje
wództwa Podkarpackiego. Celem projek
tu jest udostępnienie i upowszechnienie 
dostępu do informacji oraz do podsta
wowych usług publicznych on-line w po
wiecie, w województwie - w tym umożli
wienie aktualizacji i korespondencji kie
rowanej do urzędów za pomocą podpisu 
elektronicznego, podniesienie jakości za
rządzania na szczeblu regionu oraz lo
kalnym poprzez stworzenie zintegrowa
nej infrastruktury systemu informacji 



Z I E H U t 
IKiLlIłUOWtłU 

i wspomagania zarządzania wojewódz
twem, wiążącego się z administracją lo
kalną, oraz modernizacji urzędu admini
stracji samorządowej poprzez wprowa
dzenie systemów informatycznych umożli
wiających efektywne świadczenie da
nych usług publicznych. Dotyczyć to 
będzie elektronicznego obiegu dokumen
tów jednakowego dla całego Wojewódz
twa Podkarpackiego". 

Zatwierdzenie planów pracy Stałych 
Komisji Rady Powiatu na rok 2008 

Ponadto Rada Powiatu zatwierdzi
ła plany pracy Stałych Komisji: Rewizyj
nej; Gospodarki Mieniem i Finan
sów; Promocji, Rozwoju Gospodarcze
go, Edukacji, Kultury, Sportu i Tury
styki; Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska, Bezpieczeń
stwa i Porządku Publicznego; Zdro
wia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecz
nych Rady Powiatu na rok 2008 oraz 
plan pracy Rady Powiatu na rok 2008. 

Uchwalenie budżetu powiatu na 2008 
rok 

Rada Powiatu podjęła uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 
na 2008 rok. Starosta Kolbuszowski Jó
zef Kardyś:, Jeanie Przewodniczący, Wy
soka Rado. Uchwała w sprawie uchwale
nia budżetu Powiatu Kolbuszowskiego 
na rok 2008 uległa nielicznym, bardzo 
mało znaczącym modyfikacjom. W zasa
dzie zmiany dotyczyły tylko wydatków. 
Pojawiły się dwa wydatki, ale nie zmieni
ły one dochodu. W imieniu Zarządu Po

wiatu, jak i swoim chciałem szcze
rze podziękować za uchwalenie te
go budżetu. Jeżeli ktoś działał 
w organach wykonawczych samo
rządu wie, jak to jest dobrze jak 
budżet jest uchwalony w roku mija
jącym na rok następny. A tym bar
dziej, gdy wchodzimy w program 
środków z Unii Europejskiej. Dzię
kuję p. Przewodniczącemu - za 
składne przeprowadzenie tej sesji 
i wszystkich wcześniejszych. Dzię
kuję wszystkim Przewodniczącym 
Komisji Stałych, wszystkim Rad
nym (członkom Komisji) za sumien
ne podejście do tego budżetu." 

Radni podjęli uchwały 

Ponadto Rada Powiatu podję
ła następujące uchwały: 1. Zmie
niającej uchwałę Rady Powiatu 7 T"! "Z . . . „ , . . T T ~~ó 

J^ J x 3 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Sro-
w Kolbuszowej Nr W37/2007 dolska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie A d a m P r z y b y ł o przedstawia plan pracy swojej 
określenia zadań powiatu, na które Komisji. Fot. A. Jarosz 
przeznacza się środki Państwowe
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł
nosprawnych przekazane przez Prezesa 
Zarządu tego Funduszu samorządowi po
wiatu kolbuszowskiego na realizację za
dań w 2007 r. określonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 
123, poz. 776 z późn. zm.) i wysokości 
środków na w/w zadania. 2. W sprawie 
zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Kolbuszo
wej. 3. W sprawie wydatków budżeto
wych, zamieszczonych w budżecie Po-

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś składa 
wykonaniu uczniów z LO w Kolbuszowej. Fot. 

podziękowanie za wzruszający występ w 
A. Jarosz 

wiatu Kolbuszowskiego, których niezre
alizowane planowane kwoty nie wygasa
ją z upływem roku budżetowego 2007. 
4. W sprawie zmian w budżecie powiatu 
kolbuszowskiego na 2007 r. 5. W spra
wie zatwierdzenia zestawienia przycho
dów i wydatków Powiatowego Fundu
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2008. 

Świąteczno-Noworoczna Sesja Rady 
Powiatu 

Podczas Świąteczno-Noworocznej 
XV Sesji Rady Powiatu Kolbuszow
skiego miało miejsce niecodzienne wy
darzenie. Uczniowie pod opieką nauczy
cieli Liceum Ogólnokształcącego im. 
Janka Bytnara w Kolbuszowej, zapre
zentowali wszystkim obecnym w Auli 
„220" Bożonarodzeniowe Jasełka. 

Bożonarodzeniowe Jasełka w wyko
naniu uczniów z LO w Kolbuszowej 
wzbudziły wiele emocji, wielki aplauz 
oraz uznanie dla pomysłodawców bożo
narodzeniowych jasełek. 

Tradycją okresu Bożego Narodze
nia i Nowego Roku jest coroczne przed
stawienie jasełek bożonarodzeniowych 
w starostwie. Jasełka tegoroczne zawie
rały w swojej treści istotę Bożych naro
dzin, ich znaczenie dla ludzkości, odnie
sienie do moralności człowieka, życze
nia świąteczne oraz zachowanie zwycza
jów przezywania świąt w rodzinach. 

ANNA JAROSZ 
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Siedemnasty raz harcerski łańcuch 
serc i rąk przywiódł do Polski i Kolbu
szowej z Groty Narodzenia Chrystusa 
w Betlejem - Światło Pokoju. Po raz ko
lejny ten jasny płomyk powędrował do 
polskich kościołów, domów, szpitali 
i wszystkich tych miejsc, gdzie jego 
moc rozproszy samotność, cierpienie, 
wątpliwości. Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś odbierając Światełko Po
koju podkreślił, że spełnia ono istotną ro
lę, przypominając o tym, jak ważne jest 
poszukiwanie pokoju. 

Betlejemskie Światło Pokoju to sym
bol miłości, pokoju, nadziei, braterstwa 
i obecności Chrystusa. W tym roku prze
słaniem akcji stały się słowa: „Stawiaj
my wyzwania. Świećmy przykładem". 

AJ. 

„CZTERY PORY R O K U W POWIECIE 
KOLBUSZOWSKIM" 

Powiat Kolbuszowski może być atrakcyjnym kierunkiem wakacyjnych podróży 
i wypoczynku. Przekonują o tym fotografie nadesłane na konkurs „Cztery pory 

roku w powiecie kolbuszowskim - dziedzictwo kulturowe". 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszo
wej w lutym 2007 ogłosiło 77/ Edycję 
Konkursu Fotograficznego „Cztery po
ry roku w powiecie kolbuszowskim — 
dziedzictwo kulturowe". Konkurs trwał 
cały rok, tak, aby każdy mógł sfotografo
wać obiekty, architekturę, rzeźby-dzie-
dzictwo kulturowe na terenie powiatu 
kolbuszowskiego w ciągu całego roku. 
Konkurs był adresowany do wszystkich 
mieszkańców powiatu bez ograniczeń 
wiekowych. W konkursie mógł wziąść 
udział każdy, kto zajmuje się fotografią 
amatorsko. 

Uroczystość rozstrzygnięcia konkur
su fotograficznego miała miejsce dnia 
12 grudnia 2007 roku w Galerii „220" 
kolbuszowskiego starostwa. Nagrody 
wręczył Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś oraz Przewodniczący Rady Po
wiatu w Kolbuszowej Tadeusz Kopeć. 

Wyróżnienia przyznano: Teresie 
i Władysławowi Rząsa zam. Poręby Dy
marskie oraz Józefowi Wołowiec zam. 

w Kolbuszowej. Fotografie znajdują się 
na stronie internetowej www.po- 
wiat.kolbuszowski.pl. 

A. J. 

Nagrody wyróżnionym w konkursie wrę
czył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu w 
Kolbuszowej Tadeusz Kopeć. Fot. A. Ja
rosz 

SPRAWDŹ C Z Y MIESZKASZ W BEZPIECZNYM BUDYNKU 
Informacja dla właścicieli obiektów budowlanych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa 
budowlanego, obiekty budowlane, w tym budynki mieszkalne, 
gospodarcze itp., powinny być w czasie ich użytkowania podda
wane przez właściciela kontroli okresowej: 

1. co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu sta
nu technicznego: 
a) instalacji gazowych, 
b) przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wenty
lacyjnych); 

2. co najmniej raz na 5 lat, polegającej na: 
a) sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowa
nia obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; 
b) badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności 
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od pora
żeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji 
i aparatów. 

• Kontrole stanu technicznego instalacji gazowej i elektrycz
nej, mogą wykonywać osoby, posiadające kwalifikacje wyma
gane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, 
instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. 
• Sprawdzenia stanu technicznego mogą dokonywać osoby po
siadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno
ści. 

5 • Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powin

ny przeprowadzać: 
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle komi
niarskim- w odniesieniu do przewodów dymowych oraz gra
witacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej 
specjalności- w odniesieniu do dymowych oraz grawitacyj
nych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz do komi
nów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz komi
nów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy 
jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 

Czynności kontrolne wykonywane są na zlecenie 
i koszt właściciela budynku. 

Jednocześnie informuję, że kto nie wykonuje w/w obo
wiązków podlega karze grzywny. 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 
W KOLBUSZOWEJ 

I N F O R M A C J A 
F * O W 1 A T O W 
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Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
i^/dział Promocji i Kultury Powiatu Kolbuszowskiego teł. (017) 22 75 833 

e-mail: informacje@kolbuszowski.pl 

http://www.po-
http://wiat.kolbuszowski.pl
mailto:informacje@kolbuszowski.pl
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Kultura 

„NA SCENIE I W P L E N E R Z E " KOLĘDOWALI 
6 stycznia 2008 r., w Centrum Kultury Wsi Kolbuszowa Górna, odbył się coroczny Przegląd Widowisk Kolędniczych pod 
nazwą „Na scenie i w plenerze", zorganizowany przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Wojewódzki Dom Kultury 

w Rzeszowie oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Zgodnie z tradycją ludową od św. 
Szczepana grupy kolędnicze rozpoczyna
ły chodzenie po domach, tj. „po kolę
dzie". Wierzono, że wypowiadanie czy 
odśpiewanie w ten święty czas wszel
kich życzeń - pomyślności, szczęścia, 
urodzaju, rzeczywiście zapewni „okolę-
dowanej" rodzinie to wszystko. Dlatego 
wszyscy oczekiwali kolędników wie
rząc, że razem z nimi chodzi „po kolę
dzie" sam Pan Jezus. Kolędujących moż
na było podzielić na dwie grupy: dzieci, 
biegające „po kolędzie" od wczesnego ra
na oraz dorosłych, odwiedzających do
my wieczorem. Małych chłopców obda
rowywano za życzenia pieczonymi bu
łeczkami zw. „szczodrakami". Starsi 
chłopcy i mężczyźni chodzili z „Heroda
mi", ze „Starym i Nowym Rokiem", 
z szopką z gwiazdą z koniem i z turo
niem. 

Tegoroczne spotkanie grup kolędni
czych regionu rozpoczęło się w Koście
le Parafialnym w Kolbuszowej Górnej 
Mszą Świętą w intencji zachowania tra
dycji. Następnie wszyscy uczestnicy uda
li się do Centrum Kultury Wsi Kolbuszo
wa Górna, gdzie zaprezentowali swój re
pertuar jury i licznie zgromadzonej pu
bliczności. Komisja konkursowa w skła
dzie: Jolanta Dragan (MKL 
w Kolbuszowej), Czesław Drąg (WDK 
w Rzeszowie), Józef Cudziło (GOK 
w Harasiukach) oraz Jerzy Dynia (TVP 
Rzeszów) oceniało poziom prezentowa
nych widowisk, zwracając uwagę na do
bór repertuaru kolędniczego oraz odpo
wiedni dobór tradycyjnych rekwizytów 

i ł * -

i strojów. 
Nagrody 

przyznano 
w dwóch katego
riach wiekowych: 

Kategoria dzieci 
i młodzieży: 

ZŁOTY TU
ROŃ - Mali Ko
lędnicy ze Szko
ły Podstawowej 
nr 2 w Kolbuszo
wej; widowisko 
„Owsiarze" 
NAGRODA II 
- Mali Kolędni
cy z Ośrodka Kultury w Lubczy; wido
wisko „Herody" 

Kategoria dorośli: 
ZŁOTY TUROŃ - Zespół Kolędniczy 
„Ujeźniacy"z Ujeznej; widowisko „Od 
wschodu słońca" 
NAGRODA II - Grupa Kolędnicza 
„Giedlarowskie Nicponie" z Giedlaro-
wej; widowisko „Kolęda z Turoniem" 
NAGRODA ffl - Zespół Śpiewaczo-
Obrzędowy „Leszczynka" z Wólki Gro
dziskiej; widowisko „Odprawa sługi" 

WYRÓŻNIENIE I st. 
- Zespół Kolędniczy „Brzozoki" z Brzo
zy Królewskiej; widowisko „Kolęda 
z bożkami" 
- Zespół Kolędniczy „Zalasowianie" 
z Ryglic; widowisko „Kolęda z Hero
dem" 
- Zespół Kolędniczy „Mazurzanie" z Ma
zurów; widowisko „Świąteczne kolędo

wanie" 
- Zespół Ko
lędniczy „Wo
lanie" z Do-
matkowa; wi
dowisko „Ko
lęda z Domat-
kowa" 

WYRÓŻNIE
NIE II st. 
- Zespół Ko
lędniczy „Gór-
niacy" z Kol
buszowej Gór
nej; widowi
sko „Kolęda 
z Turoniem 

i Herodem" 
- Zespół Regionalny „ Grodziszczoki" 
z Grodziska Dolnego; widowisko „He
rody" 
- Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki" 
z Baranowa Sandomierskiego; widowi
sko „Jak Pan Jezus i Maryja chodzili 
we Wilijo" 
- Grupa Kolędnicza „Cmolasianie"; wi
dowisko „Jasełka w Cmolasie" 

NAGRODA ZAPOMNIANA KOLĘ
DA (za kolędy śpiewane podczas wido
wiska) 
I - Zespół Kolędniczy z Ujeznej 
„Ujeźniacy" 
I I - Grupa Kolędnicza „Giedlarowskie 
Nicponie" z Giedlarowej 
III - Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki" 
z Baranowa Sandomierskiego 

NAGRODA ZA NAJLEPSZE STRO
JE - Grupa Kolędnicza „Zalasowianie" 
z Ryglic 
NARRODA ZA NAJLEPSZEGO 
HERODA - Zespół Kolędniczy „Gór-
niacy" z Kolbuszowej Górnej 

Wszystkie grupy kolędnicze zaśpie
wały zgromadzonej na sali publiczno
ści: 

„Na szczęście, na zdrowie/ Na ten 
Nowy Rok/ Żeby się Wam darzyło, ro
dziło..." 

Niech tak i będzie w Nowym Ro
ku... 

Laureatom serdecznie gratulujemy! 
KATARZYNA DYP A 

JUSTYNA NIEPOKÓJ 



4 Z JE H UL 

OBCOJĘZYCZNE KOLĘDOWANIE 
W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, w dniu 9 stycznia 2008r., odbył się II Wojewódzki Konkurs Kolędy i 

Pastorałki Obcojęzycznej Kolbuszowa 2008. 

Konkurs organizowany był pod hono
rowym patronatem J. E. Ks. Biskupa Or
dynariusza Kazimierza Górnego, Posła 
na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, 
Marszałka Województwa Podkarpackie
go Zygmunta Cholewińskiego, Starosty 
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia i Bur
mistrza Kolbuszowej Jana Zuby. 

Organizatorem konkursu było Li
ceum Ogólnokształcące im. Janka Bytna
ra w Kolbuszowej. Imprezę poprowadzi
l i drugoklasiści: Agata Maciąg i Damian 
Wilk. Honorowymi gośćmi byli: Dzie
kan ks. prałat Kazimierz Szkaradek, prze
wodniczący Rady Powiatu Tadeusz Ko
peć i Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. 
Delegatem Księdza Biskupa był ks. Bo
gusław Przeklasa, dyrektor Radia VIA, 
który odczytał specjalny list Księdza Bi
skupa Ordynariusza skierowany do 
uczestników i organizatorów Konkursu. 
Występy oceniało Jury w składzie: Alek
sandra Niezgoda (dyrektor PSM I st. 
w Kolbuszowej) - przewodnicząca, Ewa 
Widuchowska oraz Glyn Gryffiths (Pro-
mar). 

Konkurs rozpoczęli soliści - gimna
zjaliści. Spośród 14 śpiewających osób 
nagrody otrzymały: 
I miejsce - Agnieszka Watras z Gimna
zjum nr 2 im. Jana Pawła I I w Kolbuszo
wej, 
II miejsce - Agnieszka Grębosz z Gim
nazjum nr 10 w Rzeszowie, 
III miejsce - Magdalena Matyka z Gim
nazjum nr 3 w Krośnie, 

wyróżnienie - Karolina Futyma z Gimna
zjum nr 1 w Kolbuszowej 

Spośród 12 zespołów z gimnazjów 
(w sumie ponad 60 osób) nagrodzono: 
I miejsce -Publiczne Gimnazjum 
w Cmolasie 
II miejsce - Publiczne Gimnazjum im. 
Jana Pawła I I w Raniżowie 
III miejsce- Publiczne Gimnazjum nr 2 
w Łańcucie 
Wyróżniono dwa zespoły: Gimnazjum 
nr 2 w Kolbuszowej i ZS w Kosinie. 

Na drugą część konkursu złożyły się 
występy młodzieży ponadgimnazjalnej. 
Wśród 11 solistów najlepszymi okazali 
się: 
I miejsce - Monika Paściak z Liceum 
Ogólnokształcącego w Dynowie 
II miejsce - Mirosław Gotfryd z Zespo
łu Szkół nr 4 w Jaśle 
III miejsce - Joanna Tęcza z Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 
wyróżnienie - Barbara Maj z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarno
brzegu. 

W kategorii zespoły ze szkół ponad
gimnazjalnych udział wzięło 10 zespo
łów (w sumie ok. 50 osób). Nagrodzono: 
I miejsce - Zespół Szkół w Lubaczowie 
II miejsce - LO w Kolbuszowej 
III miejsce - Zespół Szkół Licealnych 
im. B. Chrobrego w Leżajsku 
wyróżnienie - ZS nr 2 im. T. Kościusz
ki w Stalowej Woli. 

UKOŃCZONE WARSZTATY I . . . CO DALEJ? 
Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej 
Dolnej było organizatorem warszta

tów plastycznych „Ja też mam talent", 
na które zaprosiło dzieci i młodzież, 

w wieku od 6 do 12 lat, ze wsi Kolbu
szowa Dolna. 

Zajęcia odbywały się w ramach pro
gramu wyrównania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży „Aktywizacja jedno
stek samorządu terytorialnego i organiza
cji pozarządowych" i trwały od 3 wrze
śnia do 14 grudnia 2007 roku. 

Autorem programu warsztatów pla
stycznych, a jednocześnie ich prowadzą
cą była Jolanta Lubera. Zajęcia odbywa
ły się w dwóch grupach: młodszej i star
szej, które zgromadziły łącznie 30 

i uczniów. Dzieci poznawały techniki pla

styczne, stosowały w pracach różnorod
ne materiały i narzędzia. Wzięły udział 
w wystawie „Trzy razy Wozowicz" 
w Mielcu, a także w konkursie plastycz
nym „Pisarze i poeci dzieciom - jesień" 
w Rzeszowie. Prace kilkorga uczniów 
zostały wyróżnione poprzez udział 
w wystawie pokonkursowej. 

Finałem zajęć plastycznych było 
otwarcie wystawy przez Dyrektorów 
Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimna
zjum Specjalnego, Marzenę Mytych i 
Alinę Dziuba, oraz rozdanie dyplomów 
i nagród uczestnikom programu. Dzie
ciom towarzyszyli rodzice, którzy byli 
pełni podziwu dla twórczości małych ar
tystów. 

ALINA DZIUBA 

Występy młodzieży były bardzo 
oryginalne i stwarzały świąteczną at
mosferę. Kolędowali w różnych języ
kach: angielskim, niemieckim, francu
skim, rosyjskim, a nawet fińskim. Róż
norodność form sprawiła, iż ta sama ko
lęda była interpretowana w różny spo
sób. Imprezę uświetniło wystąpienie 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kolbuszowej, które poza zmaganiami 
konkursowymi wystawiły Jasełka, przy
gotowane pod kierunkiem Lucyny Bli
charz. 

W konkursie wystąpiło w sumie bli
sko 160 osób z całego Podkarpacia, 
gdyż były osoby z Dukli, Rymanowa, 
Jasła, Dynowa, Leżajska, Tarnobrzega, 
Stalowej Woli, Rzeszowa i wielu innych 
miejscowości. Nagrody (MP3, książki, 
albumy, kursy językowe, płyty CD, itp.) 
ufundował Biskup Rzeszowski, Marsza
łek Województwa, Tygodnik Niedziela, 
Katolickie Radio Via w Rzeszowie i Ty
godnik KORSO Kolbuszowskie. 

Patronat medialny nad konkursem 
objęły: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio 
Rzeszów, Katolickie Radio Via w Rze
szowie, Twoje Radio Cmolas, Tygodnik 
Niedziela Rzeszowska - dodatek diece
zjalny do TK, Dziennik Super Nowości, 
Miesięczniki: Przegląd Kolbuszowski 
i Ziemia Kolbuszowska, Tygodnik 
KORSO Kolbuszowskie. 

ANGELIKA ŁAKOMA I GABRIELA KOBA 
LO W KOLBUSZOWEJ 

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Raniżowie 
Stanisławowi Samojednemu 

Wyrazy głębokiego żalu oraz 
współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składa 

Dyrekcja oraz Pracownicy 
Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej 

w Kolbuszowej 
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 
18 grudnia 2007 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród laureatom Powiatowego Konkursu na Ludowe Ozdoby Choinkowe i Akcesoria Kolędnicze, zorganizowanego już 
po raz trzeci przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

W tegorocznym konkursie udział 
wzięło ponad 150 uczestników, którzy 
przygotowali ponad 300 ozdób choinko
wych i akcesoriów kolędniczych. Były 
to m.in. gwiazdy kolędnicze, szopki, turo
nie, łańcuchy z bibuły i słomy, pająki, 
bombki z papieru, anioły, gwiazdki itd. 
Jury w składzie: Jolanta Dragan (MKL), 
Lucyna Karkut (MKL), Katarzyna Ce
sarz (Starostwo Powiatowe) i Edyta Terla-
ga (Starostwo Powiatowe) oceniało nade
słane na konkurs prace w trzech katego
riach: ozdoby choinkowe, akcesoria ko
lędnicze i szopki, zwracając uwagę na 
zgodność z tradycją ludową regionu, sta
ranność wykonania oraz ogólny wyraz ar
tystyczny. 

Decyzją jury przyznano następujące 
nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria akcesoria kolędnicze: 
I miejsce: Kinga Chudzik - Gimna

zjum Wola Raniżowska, Aleksandra Ko
walska - SP Raniżów 
I I miejsce: Mariola Klecha - Gimna
zjum Wola Raniżowska 
I I I miejsce: Rafał Lis - Gimnazjum 
w Raniżowie, Sebastian Rosół - SP Sta
niszewskie 

Kategoria szopki: 
I miejsce: Ewa Raczek - Gimnazjum 
Wola Raniżowska 
I I miejsce: Gabriela Sudoł - SP Mazury 
m miejsce: Piotr Dul - SP Wola Rani
żowska 

Kategoria ozdoby choinkowe: 
Nagroda Specjalna: Przedszkole 

nr 3 w Kolbuszowej 
I miejsce: Piotr Sito - SP Werynia, 

Jolanta Janusz - SP Wola Raniżowska, 
Radosław Chudzik - ZS Wola Raniżow
ska 

I I miejsce: Katarzyna Grochala -

ZŁOTA MASKA 2007 

SP Staniszewskie, Krzysztof Białek -
SP Hucisko, Piotr Adamczyk - SP Rani
żów, Anna Rembisz - SP Staniszewskie 

I I I miejsce: Emilia Wilk - SP nr 2 
Kolbuszowa, Anna Kochanowicz - SP 
Raniżów, Tomasz Potocki - SP Stani
szewskie, Alicja Dłużeń - SP Hucisko, 
Ewelina Klim - SP Raniżów 

Wyróżnienia otrzymali: Paweł Si
kora - SP Mazury, Michał Pistor - Gim
nazjum Wola Raniżowska, Rafał Gil -
SP Wola Raniżowska, Roksana Maciąg 
- SP Dzikowiec, Klaudia Kobylarz - SP 
Raniżów, Jakub Kosek - SP Lipnica, 
Waldemar Kazior - SP Zielonka, An
drzej Szot - SP Raniżów, Natalia Wojdy
ło - ZS Dzikowiec, Aleksandra Rodzeń 
- SP Lipnica, Barbara Stec - SP Cmolas. 

Wszystkim laureatom gratulujemy! 
KATARZYNA DYPA 

12 grudnia 2007 r., w Zespole Szkół w Widelce, odbyła się V I I edycja Gminnego Konkursu Teatrzyków Obcojęzycznych 
„Złota Maska", która była podsumowaniem projektu „Tyle razy jesteś człowiekiem, iloma językami mówisz" (J.W. 
Goethe), napisanego przez nauczycielki Zespołu Szkół w Widelce Joannę Sieraczyńską oraz Teresę Rząsę, w ramach 

rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek 
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". 

Uczniowie szkół podstawowych na
szej gminy mieli możliwość zaprezento
wania swoich umiejętności aktorskich, 
wykazania się znajomością języka obce
go, jak również powalczenia z tremą wy
wołaną wystąpieniem publicznym. Mi
mo dużej ilości pracy niezbędnej do 
przygotowania przedstawienia liczba 
uczestników konkursu wzrasta. W bieżą
cym roku, na scenie w Domu Ludowego 
w Widełce, zaprezentowali się ucznio
wie 3 szkół w 5 przedstawieniach. Byli 
to uczniowie ze Szkół Podstawowych 
w Kupnie, Widełce oraz SP nr 1 w Kolbu
szowej. Wszystkie zespoły aktorów, 
wraz z opiekunami - reżyserami, zostały 
wspaniale przygotowane. Kunszt aktor
ski młodych wykonawców oraz oryginal
ne i kolorowe dekoracje spowodowały, 
że widzowie mieli możliwość przenieść 
się w baśniowy świat Czerwonego Kap
turka, Jasia i Małgosi czy Opowieści Wi
gilijnej. Po emocjach związanych z wy
stąpieniami uczniowie udali się na poczę
stunek, a jury w składzie: dyrektor Zespo
łu Szkół w Widełce Mirosław Karkut, 
Lucyna Blicharz (SP nr 1 w Kolbuszo
wej), Anna Marek (ZS Kupno), Elżbieta 
Stadnicka (ZS Kupno), Piotr Duda (ZS 

Widełka) rozstrzygnęli losy konkursu. 
Werdykt był następujący: 

I miejsce - uczniowie ze Szkoły Podsta
wowej w Widełce, ze sztuką w języku 
niemieckim pt. „Złotowłosa i trzy niedź
wiadki" (Teresa Rząsa) 
I I miejsce - uczniowie ze Szkoły Podsta
wowej nr 1 w Kolbuszowej, ze sztuką 
w języku angielskim pt. „Opowieść Wi
gilijna" (Lucyna Blicharz) 
I I I miejsce - uczniowie ze Szkoły Pod
stawowej w Kupnie, ze sztuką w języku 
angielskim pt. „Jaś i Małgosia" (Anna 
Marek) 
I I I miejsce - uczniowie ze Szkoły Pod

stawowej w Kupnie, ze sztuką w języ
ku francuskim pt. „Czerwony Kaptu
rek" (Elżbieta Stadnicka) 
IV miejsce - uczniowie ze Szkoły Pod
stawowej w Widełce ze sztuką w języ
ku angielskim pt. „One ghost for the 
day one for the night" (Joanna Siera
czyńską) 

Wszystkim uczestnikom konkursu 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy na 
kolejną edycję „Złotej Maski" w roku 
2009. 

JOANNA SIERACZYŃSKĄ 
TERESA RZĄSA 
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21 grudnia 2007 roku 
w Miejskiej 

i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej 

w Kolbuszowej otwarto 
wystawę fotografii pt. 

„Ameryka 
w obiektywie Joanny 
Król", absolwentki 

Architektury 
Krajobrazu 

Wrocławskiego 
Uniwersytetu 

Przyrodniczego. 

Autorka zdjęć zaprezentowanych na 
wystawie związana jest z Kolbuszową po
przez swoją Mamę, która stąd się 
p[ochodzi. Wystawę dedykowała swojej 
babci Mari Terlak. Kolbuszowa - jak sa
ma wspomina - kojarzy jej się z beztro
skim dzieciństwem, spędzała tu każde 
wakacje. Do Kolbuszowej i jej 
mieszkańców czuje ogromny sentyment 
i często tu powraca. 

Jak sama wspomina, wybierając się 
w swą pierwszą podróż do Stanów Zjed
noczonych poddała się typowym skoja
rzeniom związanym z tym krajem (potę
ga - przestrzeń, ciężka praca - pienią
dze...), lecz rozpoczynając zwiedzanie 
zweryfikowała nieco swoje poglądy za
stając: „bezkresną krainę będącą połącze
niem nietkniętej, dziewiczej natury i po
tężnych aglomeracji, dżungli betono
wych budynków, wieżowców tworzą
cych specyficzny miejski labirynt", któ
ry właśnie postanowiła uwiecznić 
w swoich fotografiach. 

Podczas otwarcia wystawy autorka 

ykanskie klimaty 
podzieliła się z przybyłymi gośćmi swo
imi wrażeniami i przemyśleniami doty
czącymi miejsc, które zwiedziła podczas 
kilku swoich pobytów w USA. Opowia
dała o Kalifornii, fantastycznych pustyn
nych krajobrazach stanów Nevada, Utah 
i Kolorado, a także o fantastycznych for
mach skalnych słynnej Monument Val-
ley, wizycie w Wielkim Kanionie oraz 

Nowym Jorku. 
Wystawa była doskonałą okazją dla 

przybyłych, by oderwać się od świątecz
nych przygotowań do Wigilii, jak rów
nież sentymentalnym spotkaniem 
autorki z mieszkańcami swojego 
ukochanego miastai. 

JANUSZ KOZŁOWSKI 

Ameryka w obietywie Joanny Król (więcej fotografii na stronie biblioteka.kolbuszowa.pl) 

http://biblioteka.kolbuszowa.pl
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INTERNETOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY 
Organizowany przez stronę KolbuszowaWSieci.pl konkurs dobiegł końca. Konkurs składał się z 6 etapów. 44 uczestników 

nadesłało 286 zdjęć. Konkurs po bardzo wyrównanej walce zakończył się zwycięstwem Rimona. 

Konkurs składał się z 6 etapów. Każdy etap miał przypisa
ne hasło. Uczestnicy mieli za zadanie nadsyłać zdjęcia, które 
tematyką nawiązują do zadanego hasła. Tematami konkursu by
ły: Natura, Uśmiech, Woda, Dzieło Człowieka, Ruch i Światło. 
Wszystkie zgłoszone zdjęcia były oceniane przez jurorów. Kry
teriami oceny były zgodność z zadanym tematem oraz wartość 
artystyczna zdjęcia. W pierwszym etapie (Natura) wygrało 
zdjęcie przedstawiające kokon. Autorem zdjęcia był Nat. 
W drugim etapie wygrał Rimon, ze zdjęciem uśmiechniętej Go
si. Wodę najlepiej na fotografii pokazał Sans. Najefektowniej
szą fotografią dzieła człowieka okazały się „Lochy", autorstwa 
007areka. Nocny ruch uliczny w wykonaniu eMichelle wygrał 
w kategorii „Ruch", a zdjęcie porannego światła w Beskidach, 
którego autorem był Rimon, wygrało w ostatnim etapie. 

We wszystkich etapach uczestniczyło 44 amatorów foto
grafii. Większość z nich mieszka w naszym powiecie, ale zda
rzały się również przypadki zgłaszania zdjęć przez mieszkań
ców innych okolic. W konkursie brał udział pan Janusz Skow
ron, artysta plastyk mieszkający w Nowym Jorku, którego pra
ce można było oglądać w tym roku w kolbuszowskim mu
zeum. Było kilku uczestników, którzy wyemigrowali na 
Wyspy Brytyjskie i stamtąd nadsyłali prace. Startowali też foto
graficy z różnych rejonów Polski. 

Każdy z uczestników, którzy wystartowali w minimum 3 
etapach, został ujęty w ogólnej klasyfikacji. Po bardzo zaciętej 
walce i z minimalną przewagą wygrał Rimon. Drugie miejsce 
zajął 007areka, który przez większość czasu liderował. Na po
dium zmieścił się jeszcze Sans, a tuż za podium ulokowała się 
eMichelle. 

Współorganizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Kolbu
szowa, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszo
wej oraz Tygodnik Korso Kolbuszowskie. Prace uczestników 
można było oglądać w klubie K2. Wszystkie nadesłane zdjęcia 
można oglądać na stronie KolbuszowaWSieci.pl. Organizato
rzy zapowiadają na ten rok kolejną edycję konkursu. 

WOODBINE 

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Raniżowie 
Stanisławowi Samojednemu 

Wyrazy głębokiego współczucia z 
powodu śmierci 

Ojca 
składa 

Regionalne Towarzystwo Kultury 
im JM. Goslara 

Konkursowe zdjęcia 

Lochy. Autor: 007areka 

Codzienny wieczorny ruch. Autor: eMichelle 

Poranne światło w Beskidach. Autor: Rimon 

Dla potrzeb artykułu zdjęcia zostały przerobione. Orginały, 
znajdujące się na stronie KolbuszowaWSieci.pl, są kolorowe. 

http://KolbuszowaWSieci.pl
http://KolbuszowaWSieci.pl
http://KolbuszowaWSieci.pl
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J A K ZAPUSTY, TO ZAPUSTY CZAS NA BIGOS, PĄCZKI, CHRUSTY 
Święto Trzech Króli to epilog świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się karnawał 
dawniej zwany zapustami. To czas najbardziej ożywionego życia towarzyskiego. 

22 

Dawniej w zapusty odbywały się 
wielkie bale, maskarady, gdzie uczestni
cy przebierali się i nakładali wymyślne 
maski. W tym czasie, podczas spotkań to
warzyskich, często organizowano zręko-
winy, zawierano małżeństwa, wyprawia
no huczne wesela. Wprowadzano w ży
cie towarzyskie młode dziewczęta 
i chłopców - tzw. „pierwszy bal". Był to 
również czas wielkich polowań, kuli
gów, zakończonych zabawami. Zapusty 
były przede wszystkim okazją do „wyszu-
mienia się młodzieży". Płatano sobie 
wzajemnie wiele zapustnych figli, prze
strzegano jednak, aby nie wyrządziły 
one nikomu krzywdy. Podczas karnawało
wych zabaw nie tylko jedzono, pito, tań
czono, ale śpiewano pieśni, piosenki bie
siadne, nierzadko o frywolnej treści. 
W tłusty czwartek odbywał się tzw. „Bab
ski comber". Zabawa ta odbywała się na 
rynku. Przekupki najmowały muzykan
tów, znosiły rozmaite jadło i trunki 
i choćby w największym błocie tańcowa
ły, kogo tylko z mężczyzn mogły złapać 
- ciągnęły do tańca. Babski comber był 
sympatycznym, zapustnym festynem lu
du miejskiego. 

W tzw. „ostatki", od tłustego czwart
ku, odbywały się zabawy, na wsi chodzi
li przebierańcy występując z krótkimi 
scenkami, w których ośmieszano różne 
przywary ludzkie. Śpiewali „Gospoda
rze tu nas puście, my chodzimy po zapu
ście. Co nom dacie to weźmiemy i za za
pust dziękujemy". Gospodynie obdarza
ły przebierańców różnorakim jadłem, 
zaś gospodarze dawali gorzałkę lub gro
sze na zakup napitku. Na zakończenie, 
we wtorek mięsopustny, urządzano z ze
branych wiktuałów zakrapianą gorzałką 
wesołą zabawę, z tańcami i śpiewami, 
która trwała do północy, do środy popiel
cowej. Wtedy podawano „śledzika" i roz
poczynał się post. 

Do specjałów zapustnych, tak na 
wsi jak i w mieście, zaliczał się bigos. 
Jest to takie jadło, które gospodyni kilka
krotnie odgrzewa, zaś tych, co go jedzą 
rozgrzewa. Bigos jest prawdziwie staro
polską znaną od wieków, potrawą. Nie
słychanie bogaty w smaki i aromaty, prze
ważnie tłusty, jest jadłem znakomitym, 
lecz niestety niezbyt „lekkim". W każdej 
staropolskiej spiżarni przechowywano fa-

. skę bigosu „na wypadek" niespodziewa

nych gości. Bigos był ulubionym pro
wiantem podróżnym. Spożywano go 
z wielkim smakiem w czasie polowań, 
odgrzewając w zawieszonym nad ogni
skiem kociołku. Kilkakrotnie odgrzewa
ny zyskiwał na smaku i aromacie. 

Przepisów na bigos jest wiele. Przy
rządza się go z kapusty (kiszonej lub 
świeżej, także mieszając kiszoną ze świe
żą) i wielu gatunków mięsiwa: wieprzo
winy, wołowiny, dziczyzny, drobiu oraz 
wędlin: kiełbasy, boczku i okrawków 
z szynki, pieczeni, itp. Ponieważ smak je
go winien być pikantny i aromatyczny do
daje się pieprz, grzyby suszone, śliwki 
wędzone, cebulę, liście laurowe, owoce 
jałowca, wytrawne wino lub piwo, 
miód, rodzynki. Obecnie niektóre gospo
dynie dodają przecier pomidorowy. Bi
gos to potrawa o wielostronnym zastoso
waniu. Można go podać jako przystaw
kę, jako danie podstawowe, również na 
zakończenie zabawy karnawałowej. O bi
gosie, tradycyjnej potrawie, pisano wie
le i zawsze z uznaniem. Ale najpiękniej
szy pomnik wystawił staropolskiemu bi
gosowi A. Mickiewicz w „Panu Tade
uszu": 
... „Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych 
sztucznie składa. 
Bierze się doń siekana, 
kwaszona kapusta, 
która wedle przysłowia, 
sama idzie w usta; 
Zamknięta w kotle, 
łonem wilgotnym okrywa 
wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa; 
i praży się, aż ogień wszystkie z niej wy
ciśnie soki żywne, 
aż z brzegów naczynia war pryśnie 
1 powietrze dookoła zionie aromatem. 
Bigos już gotów"... 

Wykwintny staropolski bigos 

2 kg kapusty kiszonej, 2 kg mieszanki mię
sa wieprzowego, wołowego (dziczyzny), 
drobiowego (kaczego, gęsiego), 1 kg suro
wego boczku, 20 dag suszonych śliwek, 
20 dag rodzynek, 15 dag suszonych grzy
bów, 4-5 cebul, kilkanaście igiełek jałow
ca, 'A l piwa jasnego, 15 dag miodu, 2 
łyżki cukru, sól, pieprz do smaku, kmi
nek, 2-3 liście laurowe. 

Rodzynki zalać miodem i odstawić na kil
ka godzin. Grzyby starannie wypłukać 

i namoczyć, po 20 minutach pokroić 
i włożyć do ciepłej wody. Cebulę obrać 
i pokroić w grube plastry. Boczek także 
pokroić w grube plastry, a mięso w kost
kę. Z kapusty odlać sok i pozostawić go 
na wypadek, gdyby bigos był za mało 
kwaśny. Na dnie dużego garnka ułożyć 
boczek, a na nim cebulę i szybko przy
smażyć, po czym dodać mięso. Osolić, 
zalać wodą i dusić godzinę. Dodać kapu
stę, śliwki i grzyby wraz z wodą w któ
rej się moczyły. Zawartość garnka zalać 
przegotowaną wodą wymieszać i goto
wać na bardzo wolnym ogniu co naj
mniej dwie godziny (często mieszając). 
Dodać igły jałowca, rodzynki z miodem 
i dalej gotować. Jeśli bigos będzie nie
zbyt kwaśny wlać odciśnięty sok z kapu
sty. Kiedy wszystkie składniki będą już 
miękkie dodać piwo i doprowadzić do 
wrzenia. Ten bigos będzie najsmaczniej
szy po co najmniej 5-7 godzinach goto
wania, a jeszcze lepszy po zmrożeniu 
i odgrzaniu na drugi dzień lub po tygo
dniu. 

Bigos domowy współczesny 

25 dag wieprzowiny, 3 dag smalcu, 10 
dag wędzonego boczku, 'A kg kwaszonej 
kapusty, 'A kg świeżej kapusty, 15 dag 
pieczonego mięsa (cielęcina, dziczyzna, 
kaczka), sos naturalny z pieczenia mięs, 
10 dag kiełbasy, 2 łyżki koncentratu po
midorowego, sól, cukier, pieprz, kminek 
do smaku, 2 liście laurowe, 3- 4 ziaren
ka jałowca. 

Wieprzowinę pokroić na niewielkie ka
wałki, usmażyć na silnie rozgrzanym 
smalcu i włożyć wraz z tłuszczem do 
garnka; dodać pokrojony boczek oraz 



kapustę kwaszoną i świeżą. Wlać tyle wo
dy, aby pokryła produkty i gotować bez 
przykrycia; dodać laurowe liście. Po ugo
towaniu dodać pokrojone, pieczone mię
sa oraz sos z pieczenia i pokrojoną kiełba
sę. Im więcej rodzajów mięsa zawiera bi
gos tym jest smaczniejszy. Koncentrat po
midorowy rozrzedzić zimną wodą i wlać 
do bigosu, wymieszać i zagotować. Przy
prawić mielonym pieprzem, solą cu
krem i kminkiem. Po ostudzeniu bigosu, 
włożyć go do kamionkowego naczynia 
i pozostawić na 2-3 dni w zimnym miej
scu. Rozgrzewać bezpośrednio przed po
daniem. 

Karnawałowe ciasta to pączki, 
chrust, róże karnawałowe. Są to ciasta 
smażone. 

Pączki - kuliste ciastka z ciasta droż
dżowego, nadziewane konfiturą marmo
ladą lub masą migdałową smażone w 
tzw. głębokim tłuszczu, najczęściej w 
smalcu, dawniej w sklarowanym maśle -
stąd przysłowie mówi, że „pływa jak pą
czek w maśle". Istnieje bardzo dużo prze
pisów na ciasto pączkowe. Pączki są spe
cjalnością kuchni wiedeńskiej. Podobno 
w czasie oblężenia Wiednia przez Tur
ków, niejaka pani Krapf przygotowała te 
smaczne kule, bo chciała podnieść du
cha obrońców - deserem pożywnym, 
smacznym, a zarazem nadającym się do 
pałaszowania nawet „na pozycji". Stąd 
niemiecka nazwa pączków „Krapfen". 
Pączki szybko przyjęły się w naszej kuch
ni i mogły konkurować z wiedeńskimi 
już za panowania Augusta III . Znane są 
słynne pączki warszawskie lekkie, aroma
tyczne i delikatne, popularne do dziś, 
chętnie spożywane w ciągu roku, a w tłu
sty czwartek tradycyjnie obowiązkowo 
zjadany przynajmniej jeden pączek 
przez każdego, kto może. 

Jakość ciasta na pączki zależy od ilo
ści dodanych żółtek oraz rodzaju mąki, 
która powinna zawierać dużo glutenu 
(krupczatka). Ważnym składnikiem ciast 
smażonych jest niewielka ilość alkoho
lu, octu lub kwasku cytrynowego, które 
powodują ścinanie się białka mąki i jaj 
chroniąc pączki przed nadmiernym 
wchłanianiem tłuszczu. 

Pączki zwyczajne 

3 szklanki mąki mieszanej (gładka z krup
czatka), 6 żółtek, 2 łyżki cukru, 10 dag 
masła, 6 dag drożdży, 1 'A szkl mleka, łyż
ka rumu, spirytusu łub innego alkoholu, 
łyżeczka soli, marmolada lub konfitury, 
cukier puder do posypania, 'A kg tłusz
czu do smażenia. 

Z i E H U Ł 
KCiLllIEZaWfKA 

Z drożdży, niewielkiej ilości cukru (1 ły
żeczka) oraz mąki (ok. 1 szklanki) i poło
wy letniego mleka przygotować roz-
czyn. Wymieszać wszystkie te składniki 
i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym 
miejscu. 
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać mąkę 
(winna być w temp. pokojowej), wyro
śnięty rozczyn, resztę mleka, sól, alko
hol i wyrabiać ciasto do momentu ukaza
nia się pęcherzyków. Następnie dodać let
ni tłuszcz i ponownie ciasto wyrobić, aż 
„będzie odstawało od ręki". Ciasto posta
wić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 
Wyrośnięte ciasto rozwałkować na gru
bość 1 cm i wykrawać szklanką krążki. 
Na każdy krążek nałożyć nadzienie (wg. 
uznania), przykryć drugim krążkiem, sta
rannie docisnąć brzegi i układać na stolni
cy posypanej mąką. Pozostawić do podro-
śnięcia. Tłuszcz podgrzać do właściwej 
temperatury, tzn. kiedy wrzucony do go
rącego tłuszczu kawałek ciasta wypły
wa. Wyrośnięte pączki wkładać do gorą
cego tłuszczu spodnią stroną do góry. Na
czynie przykryć pokrywą. Gdy pączki za-
rumienią się przewrócić je na drugą stro
nę i dosmażyć już bez przykrycia (co 
jakiś czas wrzucać do rozgrzanego tłusz
czu kawałek surowego ziemniaka, to za
pobiega przypalaniu ciasta). 
Gotowe pączki wyjmować łyżką cedzako-
wą osączyć z tłuszczu układając na pa
pierze dobrze wchłaniającym tłuszcz (ser
wetki, ręczniki papierowe). Dopiero póź
niej posypać cukrem pudrem, wymiesza
nym z cukrem waniliowym lub polukro-
wać. 

Pączki dla niecierpliwych i niedoświad
czonych gospodyń 

J szklanek mąki, 5-6 żółtek, 10 dag droż
dży, 15 dag masła łub margaryny, 'A 
szklanki cukru, 'A litra mleka, 1 łyżka al
koholu lub octu, 1 kg tłuszczu do smaże
nia 

Żółtka utrzeć z drożdżami. Dodać roz
puszczone i przestudzone masło lub mar
garynę, cukier i wymieszać. Do tej mie
szaniny dodawać na przemian mąkę i 
mleko ciepłe i ubijać (miksować). Cia
sto rośnie przy ubijaniu. Następnie kłaść 
ciasto łyżeczką na rozgrzany tłuszcz i 
smażyć pączki z obu stron. Łyżeczka cia
sta na jeden pączek. Gorące pączki osą
czyć z tłuszczu i posypać cukrem pu
drem. 

Róże z ciasta drożdżowego 

Z ciasta na pączki można również przy

rządzać róże karnawałowe. Ciasto nale
ży cienko (jak na pierogi) rozwałkować 
i wykrawać krążki nierównej wielkości. 
Każdy krążek naciąć na brzegach 5-6 ra
zy w formie gwiazdki. Tak przygotowa
ne krążki zlepiać 2-3 razy smarując środ
ki białkiem i zaciskać. Kłaść na gorą
cym tłuszczu i ostrożnie smażyć z obu 
stron. Posypać po usmażeniu cukrem pu
drem, a w środek każdej róży nałożyć 
konfiturę np. z wiśni. Przygotowanie 
róż karnawałowych jest pracochłonne, 
ale za to jaki efekt. 

Faworki z ciasta drożdżowego 

Z ciasta drożdżowego można przyrzą
dzić faworki drożdżowe. Ciasto wywał-
kować na posypanej mąką stolnicy i wy
krawać nożem lub radełkiem paski. Każ
dy pasek naciąć w środku i przeciągnąć 
jeden koniec przez nacięcie i usmażyć w 
gorącym tłuszczu. Osączyć z tłuszczu i 
posypać cukrem pudrem. 

Chrust inaczej faworki 

/ 'A szklanki mąki, 5 żółtek, 2 łyżki gę
stej śmietany, 1 łyżka spirytusu łub octu 
spirytusowego, 'A kg tłuszczu do smaże
nia (najlepiej twardy smalec Oma 
względnie olej), cukier puder wymiesza
ny z cukrem waniliowym do posypania. 

Faworki są bardzo delikatne, kruche 
dzięki dużej zawartości żółtek oraz śmie
tany. Wszystkie składniki dokładnie wy
mieszać, wyrobić na stolnicy, (ciasto po
winno mieć konsystencję ciasta pierogo
wego), a następnie wybijać ciasto wał
kiem, składając na pół, tak długo, aż po 
przekrojeniu widać w nim pęcherzyki 
powietrza. Pozostawić na 1-2 godz. w 
chłodnym pomieszczeniu, a później wał
kować jak najcieniej. Kroić nożem lub 
radełkiem ukośne paski. Każdy pasek 
naciąć w środku i przeciągnąć jeden ko
niec przez nacięcie. Faworki smażyć w 
rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor z 
obu stron. Po usmażeniu osączyć, posy
pać cukrem pudrem wymieszanym z cu
krem waniliowym. 

Tak pączki jak i chrust są w smaku 
doskonałe - pączki mięciutkie, puszyste, 
lekkie, faworki i róże kruche, delikatne, 
efektowne i ...tuczące niestety. Ale co 
tam, raz do roku, na zapusty, niech to bę
dzie czas rozpusty dla podniebienia. Bo 
w Środę Popielcową rozpoczyna się 
Wielki Post. 

JANINA OLSZOWY 



4 Z JE H UL 

I 
Historia 

KAMIENICZKA W KOLBUSZOWEJ NA U L I C Y PAŃSKIEJ 
Do początku lat pięćdziesiątych XX w. dzisiejsza ulica Obrońców Pokoju w Kolbuszowej nosiła nazwę ulicy Pańskiej. 
W okresie międzywojennym (II RP) stanowiła najładniejszy zakątek w tym małym, polsko - żydowskim miasteczku. 

Tutaj kolbuszowscy mieszczanie bu-
i dowali swoje najładniejsze i najwygod-
' niejsze domy. Kiedyś, u zarania dziejów 
tego grodu, w okresie staropolskim, pro
wadził tędy ,jzlak królewskf z Rzeszo
wa do Mielca, z rozgałęzieniem na Niwi
ska i Świerczów. 

W 1938 r. przejeżdżał tą trasą pre
mier I I RP gen. Sławoj Składkowski, ja
dąc z Dębicy do Dzikowca, gdzie doko
nał odsłonięcia pomnika poświęconemu 
żołnierzowi Wojsk Ochrony Pogranicza, 
Władysławowi Serafinowi, który zginął 
na posterunku, broniąc granicy polsko-li
tewskiej koło wsi Marcinkańce przed 
wrogami naszego państwa. W czasie prze
jazdu zatrzymał się w Kolbuszowej, 
gdzie w obecności burmistrza miasta 
i mieszkańców wręczył nagrody za najle
piej prowadzony ogródek. Jak pisała ów
czesna prasa Premier był zauroczony wy
glądem i pięknem ulicy Pańskiej. 

Kilka domów murowanych w stylu 
modernizmu (tendencja w architekturze 
na przełomie XIX i XX w., będąca obja
wem odchodzenia od historyzmu, dąże
nia do prostoty i funkcjonalności) na tej 
ulicy, wypierających wcześniej zbudowa
ne drewniane dworki, zbudowała firma 
Marcina Osiniaka, znanego na naszym 
terenie budowniczego. Wcześniej wybu
dował, pod koniec XIX w., kilka okaza
łych budowli, m. in. kościół parafialny 

w Spiach, pałac i inne 
budowle położone 
w weryńskim parku. 
Po przeprowadzce 
z Dzikowca do Kolbu
szowej i nabyciu dzia
łek na ulicy Pańskiej 
wybudował kilka do
mów, m. in. pierwsze 
kino, dom dla syna 
Adama Osiniaka - ar
chitekta, dom rodzin
ny usadowiony naprze
ciw kościoła fary i in
ne. 

Tradycja Osinia-
ków głosi, że protopla
sta tego rodu, ojciec Marcina, przybył 
po powstaniu styczniowym do Galicji, 
uciekając przed wywózką na Sybir jako 
jego aktywny uczestnik i osiadł na stale 
w Dzikowcu (niedaleko dworu Błotnic-
kich). 

Adam Osiniak był z zawodu archi
tektem, mieszkał wraz z rodziną w tym 
domu. Podczas wojny, za działalność 
w strukturach ZWZ - AK, został areszto
wany i uwięziony w obozie koncentracyj
nym, gdzie został zamordowany. Po woj
nie kamieniczka ta została wydzierżawio
na i przeznaczona na siedzibę KP PZPR, 
a w latach 70-tych wykupiona przez KW 
PZPR w Rzeszowie. Po 1989 r., w wyni

ku zmian ustrojowych, kolbuszowski 
NSZZ „Solidarność" usunął partię z te
go budynku. W 2007 r. budynek ten 
przeszedł, po wykupieniu od właścicie
la, w prywatne ręce. 

Bratanek Adama - Jerzy nadal 
mieszka w rodzinnym domu przy ulicy 
Narutowicza, mimo podeszłego wieku 
nadal pomaga w prowadzeniu swojego 
rodzinnego sklepu i z dumą opowiada 
0 przeszłości. Zachęca historyków 
1 dziennikarzy, aby jak najwięcej pisali 
o jego rodzinnym mieście - Kolbuszo
wej. 

MARIAN PIÓREK 

J E S Z C Z E RAZ O PRZESZŁOŚCI KŁAPOWKI 
„ WieśKłapówka ma też swoją historię!" - tak pisał przed laty w jednej z gazet kolbuszowskich historyk 

Na łamach krakowskiego czasopi
sma „CZAS", pochodzącego z połowy 
XIX w., o wsi Kłapówka tak pisano:"... 
wieś położona jest na bagnach, pia
skach, a nawet górach i okolica ta zna
na jest tylko lisom". Obecnie jest to miej
scowość, która biorąc pod uwagę ^wie
że i zdrowe powietrze" mogłaby być osa
dą uzdrowiskową. Buduje się tu wiele 
ciekawych i pięknych domów przypomi
nających taką właśnie osadę. 

Początki zasiedlenia wsi sięgają koń
ca XVI w. Pierwsza wzmianka źródłowa 
o Kłapówce pochodzi z 18 marca 
1642r., kiedy to podpisany został akt po
działu majątku Stanisława Lubomirskie
go między trzech synów i wymienia się 
ją w kluczu bratkowickim wraz z Wideł-

regionalista. 
ką i jej folwarkiem. Wcześniej te tereny 
wchodziły w skład królewskiej Puszczy 
Sandomierskiej. 

Różne przekazy źródłowe z końca 
XIX w. podają że miejscowość położo
na była na obszarze 2.10 km kw., do
mów 51, a zamieszkiwało w niej 254 
osób (w tym kobiet 133). Najbliższy fol
wark znajdował się w Widełce i „Pod 
Kłapówką" od strony Weryni (znajdowa
ło się tam 4 domy i 38 osób). 

W innym dokumencie podaje się, że 
wieś należała do parafii w Przewrotnym, 
na jej terenie znajdowała się posiadłość 
„większa" - rządowa - 85 mórg roli 
oraz „mniejsza" 320 mórg oraz 36 mórg 
lasu. 

W latach 1867 - 1934 wioska miała 

charakter gminy jednostkowej. Nie po
siadała budynku szkolnego, kancelarii 
gminnej, aresztu, rzeźni. We wsi miesz
kało dwie rodziny żydowskie. 

Była to wieś, która w różnych okre
sach naszej historii była rozszarpywana 
pod względem administracyjnym, raz 
należała do Weryni, raz do Widełki 
i traktowano ją jako przysiółek. Pod 
względem religijnym, po wybudowaniu 
kościoła i założeniu parafii, od 1920r. 
przynależy do Widełki. Niemniej jednak 
zachowała swoje sołectwo, najpierw 
z wójtem, a następnie z sołtysem na cze
le. 

Po drugiej wojnie światowej, po wy
budowaniu nowego drewnianego budyn
ku, została zorganizowana szkoła pod-
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stawowa (istniała ponad pół wieku), a w 
latach 1990 - 1992 wybudowano Kapli
cę pod wezwaniem Matki Boskiej Często
chowskiej. Do najstarszych rodów tej 
wsi należą m. in. Bielenie, Dragany, Py-
tlaki. 

O strażakach w Kłapówce 
Po drugiej wojnie światowej w wie

lu małych miejscowościach wzrosła świa
domość mieszkańców w zakresie ochro
ny przeciwpożarowej. Drewniane budow
nictwo, słomiane zadaszenia i brak po
rządku w obejściach gospodarskich to za
sadnicze przyczyny powstawania 
licznych pożarów. Żywioł niszczył, 
w sposób bezwzględny, liczne gospodar
stwa i nieraz dorobek całego życia. 

Myśl o powstaniu jednostki OSP 
w Kłapówce zrodziła się jeszcze w 1955 
roku (zebranie z 14 marca). Wówczas to 
do wstąpienia do Ochotniczej Straży Po
żarnej wyraziło chęć tylko cztery osoby: 
Smyrski Jan s/Antoniego (ur. 1929 r.), 
Bieleń Henryk s/Andrzeja (ur. 1916 r.), 
Tęcza Wojciech s/Kazimierza (1919 r.) 
i Wachnicki Stanisław s/Józefa (ur. 
1924 r.) i jednostka OSP nie została utwo
rzona. Sytuacja ta trwała prawie dziesięć 
lat. Dopiero 15 kwietnia 1964r. odbyło 
się zebranie organizacyjne, na którym de
klarację o przynależności do OSP podpi
sali: 
1. Michałek Stanisław (s. Wojciecha, ur. 
1914) 
2. Wachnicki Stanisław (s. Józefa, ur. 
1924) 
3. Tęcza Wojciech (s. Kazimierza, ur. 
1913) 
4. Bieleń Józef (s. Wojciecha, ur. 1918) 
5. Pytlak Jan (s. Franciszka, ur. 1923) 
6. Sitarz Józef (s. Franciszka, ur. 1918) 
7. Smyrski Jan (s. Antoniego, ur. 1923) 
8. Mytych Józef (s. Wojciecha, ur. 1926) 
9. Wachnicki Władysław (s. Józefa, ur. 
1929) 
10. Rogala Józef (s. Jana, ur. 1931) 
11. Michałek Jan (s. Michała, ur. 1939) 
12. Tęcza Jan (s. Wojciecha, ur. 1940) 

W zebraniu organizacyjnym wzięli 
udział: Rymanowski Kazimierz z Po
wiatowej Komendy Straży Pożarnych 
w Kolbuszowej i Naczelnik OSP Wery-
nia - druh Michałek Stanisław. On też 
przewodniczył temu zebraniu. 

O czym dyskutowano? Poruszono na
stępujące sprawy: 
- przeprowadzenie bieżącej kontroli prze
ciwpożarowej; 
- zapoznanie ze statutem OSP i współży
cie organizacyjne; 
- zaopatrzenie w sprzęt; 
- omówienie trudności występujących 

na początku działalności i jak należało 
je pokonać (m. in. zagospodarowanie 
stawku, zorganizowanie wspólnej zaba
wy z druhami strażakami z Weryni 
i przekazanie sikawki ręcznej). 

Trzeba podkreślić, że w tym począt
kowym okresie dużo pomocy udzielali 
druhowie strażacy z Weryni. 

W 1964 r. skład Zarządu ukształto
wał się następująco: 
1. prezes - Tęcza Wojciech 
2. naczelnik - Mytych Józef 
3. sekretarz - Michałek Jan 
4. skarbnik - Sitarz Józef 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Smyrski Jan, Wachnicki Władysław 
i Rogala Józef. 

Następne zebranie odbyło się 8 stycz
nia 1965r. OSP w Kłapówce liczyło 12 
czynnych strażaków. Z gości zaproszo
nych uczestniczyli Zuba Franciszek 
z Pow. Komendy Straży Pożarnych 
w Kolbuszowej, Michałek Stanisław 
z Weryni i kier. Szkoły - Sączawa Broni
sław. Poruszono następujące sprawy: 
- poprawa stawów; 
- budowa zastawy rzecznej; 
- zakup umundurowania. 

,My, członkowie OSP w Kłapówce 
zawiadamiamy Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, ze na Walnym Zebra
niu w dniu 8 stycznia 1965 r. przyjęli
śmy statuf\ 

Dopiero 8 listopada 1965 r. Zarząd 
OSP w Kłapówce wystosował pismo do 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Kolbuszowej o zarejestrowanie jed
nostki, co nastąpiło dopiero 18 kwietnia 
1966r. (pismo nr 3238 - L. 
USW.III.5/59/66 Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej, Urząd Spraw We
wnętrznych w Rzeszowie - OSP w Kła
pówce) 

Należy tu zaznaczyć, że historia tej 
jednostki liczy 57 lat, ale udokumentowa
na, m. in. poprzez rejestrację - 51 lat. 

Na zebraniu 25 stycznia 1970r. OSP 
w Kłapówce skupiało 15 członków, 
a skład Zarządu był następujący: Prezes 
- Tęcza Wojciech, I wiceprezes - My
tych Józef, I I wiceprezes - Pytlak Jó
zef, Sekretarz - Michałek Jan, Skarb
nik - Sitarz Józef, Gospodarz - Pytlak 
Józef. 

Przewodniczącym Komisji Rewizyj
nej był nadal Smyrski Jan. 

5 luty 1972r. - skład Zarządu był na
stępujący: Prezes - Tęcza Wojciech, Wi
ceprezes - Pytlak Józef, Naczelnik -
Mytych Józef, Sekretarz - Bieleń Ed
mund, Skarbnik - Sitarz Józef, Gospo
darz - Pytlak Józef, a członkiem Zarzą
du była Sala Krystyna 

1979r. - skład Zarządu OSP: prezes 
- Michałek Józef, naczelnik - Mytych 
Józef, sekretarz - Sudoł Edward, 
skarbnik - Sitarz Józef. 

1983r. - prezes - Pytlak Józef, na
czelnik - Michałek Józef, sekretarz -
Sudoł Edward, skarbnik - Sitarz Józef. 

1987r. - prezes - Bieleń Stanisław, 
pozostała część składu osobowego Za
rządu bez zmian. 

Organizacja ta z biegiem czasu 
wzrastała ilościowo, był duży napływ 
młodych chłopców chcących zdobyć do
świadczenie paramilitarne i strażackie. 

W latach 90-tych XX w. w składzie 
Zarządu następuje zmiana pokoleniowa. 
Prezesem zostaje Sudoł Edward, na
czelnikiem - Ofiara Janusz, sekreta
rzem - Wit Stanisław, gospodarzem -
Rumak Jan, skarbnikiem nadal - Sitarz 
Józef. 

2000 r. - prezes Rumak Jan, na
czelnik - Rzucidło Józef, sekretarz -
Kuczyński Zbigniew, skarbnik - Ofia
ra Janusz, godpodarz - Rzucidło Stani
sław. Komisja Rewizyjna - przew. Dra
gan Antoni, Sala Robert i Dragan Zbi
gniew. 

Obecnie jednostka liczy 22 człon
ków czynnych i 8 honorowych (Micha
łek Józef, Bieleń Stanisław, Rzucidło 
Stefan, Rogala Stanisław, Smyrski 
Jan, Michałek Jan, Sala Andrzej, Dra
gan Józef). 

W okresie działania OSP zakupiono 
sporo drobnego sprzętu p-poż i umundu
rowanie druhów strażaków, walczono 
z żywiołami (pożarami i powodzią). 
Pierwsza motopompa M-400 pojawiła 
się w 1969r., wymiana motopompy na 
M-800 nastąpiła w 1984r. W 1997r. Osp 
Kłapówka otrzymała pierwszy samo
chód strażacki marki „Żuk". Sprzęt mie
ści się w budynku gospodarczym daw
nej szkoły. Mieszkańcy marzą o nowej 
remizie strażackiej! Liczą że burmistrz 
Kolbuszowej i władze samorządowe -
gminne pomogą! 

Druhowie - strażacy uczestniczą bar
dzo aktywnie w uroczystościach kościel
nych, państwowych, zawodach strażac
kich i pracach społecznych na rzecz wsi 
i całego środowiska. Uczestniczą we 
wszystkich przemianach wsi i działają 
dla dobra ogółu mieszkańców wsi, całej 
gminy i Ojczyzny! 

W dalszej działalności OSP będzie 
się kierować hasłem wypisanym na 
sztandarze otrzymanym w dniu 1 lipca 
2007 r.: „ Bogu na chwałę - ludziom na 
pożytek,\ 

MARIAN PIÓREK 
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D L A C Z E G O SEPSA STRASZY DZISIAJ CHORYCH I ZDROWYCH? 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pojęcia sepsy postaram się odpowiedzieć na część z nich. O sepsie słyszymy 
coraz częściej w środkach masowego przekazu, gdzie dowiadujemy się o zachorowaniu i często zgonie z powodu sepsy osób 

młodych, silnych, uprawiających sport, prowadzących zdrowy tryb życia, czyli teoretycznie najodporniejszych. Nasze 
przerażenie budzi fakt, że choroba rozwija się błyskawicznie, często w ciągu kilku godzin może dojść do wystąpienia cięż

kich powikłań, a nawet zgonu. 

Sepsa zwana także posocznicą nie jest 
chorobą, lecz zespołem ciężkich i szyb
ko rozwijających się objawów, które 
pojawiają się w przebiegu wielu cho
rób. Sepsa rozwija się, gdy bakterie (bę
dące przyczyną zapalenia płuc, zapale
nia dróg moczowych, zapalenie opon mó
zgowych, anginy) przedostają się do 
krwi chorego - często nie udaje się usta
lić, dlaczego do tego doszło. W krwi bak
terie szybko namnażają się, rozpadają 
i uwalniają wiele groźnych toksyn, a te 
powodują nadmierną reakcję układu od
pornościowego chorego. Dochodzi wów
czas do uszkodzenia mózgu, serca, wątro
by, płuc, nerek - czyli do niewydolności 
wielonarządowej. Dochodzi również do 
zaburzeń układu krzepnięcia i krążenia -
wynikiem tego są powstające wybroczy
ny podskórne na całym ciele chorego 
i obrzęki. Chory w takim stanie leczony 
jest w Oddziale Intensywnej Opieki Me
dycznej (OIOM). 
Ok. 90% przypadków sepsy dotyczy cho
rych przebywających w szpitalu (po za
biegach operacyjnych, wyniszczonych 
chorobą lub nowotworem, dializowa
nych, którym dla ratowania życia założo
no cewniki lub chorzy leczeni odde
chem zastępczym, czyli na respiratorze). 
Największą panikę wywołują przypadki 
pozostałych chorych, czyli małe dzieci, 
osoby starsze, młodzież i poborowych. 
0 zachorowaniu u dzieci decyduje niedoj
rzały układ odpornościowy, który nie po
trafi poradzić sobie z zakażeniem. 
U osób starszych decyduje spadek odpor
ności często też choroby towarzyszące, 
przede wszystkim cukrzyca. Poborowi 
są narażeni z powodu zmęczenia, pogor
szenia warunków higienicznych, stresu 
1 przebywania w dużej grupie, co uła
twia zakażeniem bakteriami. U młodzie
ży zaś powodem rozwoju sepsy jest styl 
życia - przebywanie na dyskotekach 
w klubach, imprezach masowych, krzy
ki, plucie, dzielenie się kanapką picie 

z jednej szklanki, palenie wspólnie 
przez kilka osób jednego papierosa -
wszystko to zwiększa zakażenie nowym 
szczepem meningokoka. 
Dlaczego z kilku osób zakażonych tą sa
mą bakterią jedna zapada na sepsę, a in
ne nie - nauka do tej pory nie potrafi od
powiedzieć? 
Sepsę w szpitalu mogą wywołać wszyst
kie znane bakterie. Sepsę pozaszpitalną 
wywołują najczęściej jedne z trzech ty
pów bakterii: 
- Neisseria meningitidis - meningokok, 
dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdze
niowych. Bakteria z grupy B i C wywo
łuje ok. 70% zakażeń będących przyczy
ną sepsy zwłaszcza u osób młodych, po
borowych. 
- Streptococcus pneumonie - dwoinka za
palenia płuc, pneumokok (często jest 
przyczyną zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych i przyczyną sepsy u dzieci 
do lat 5 i osób po 50 roku życia). 
- Haemophilus influenzae - pałeczka he
mofilia (przenosi się drogą kropelkową 
wywołuje zakażenia układu oddechowe
go i zapalenia opon mózgowo-rdzenio
wych u dzieci powyżej 5 roku życia). 
Pałeczka hemofilia i pneumokoki ataku
ją tylko pojedyncze osoby. Meningokoki 
mogą tworzyć ogniska zakażeń i epide
mii. Dlatego jeżeli stwierdza się sepsę 
meningokokową to szczepi się osoby 
z kontaktu (szkoła, jednostka wojskowa). 

Czy sepsą można się zakazić? Nie! Sep
sa nie jest chorobą tylko zespołem obja
wów. Zakazić się możemy bakterią któ
ra u konkretnej osoby wywołała sepsę, 
ale zakażenie się bakterią która u kogoś 
z bliskich lub znajomych wywołała sep
sę nie oznacza, że sepsa rozwinie się 
u nas. 

Objawy i rozpoznanie sepsy. 
Początkowo objawy przypominają zwy
kłą grypę (gorączka, bóle mięśni, sta
wów, bóle głowy - objawy te nie ustępu
ją pomimo podania leków przeciwzapal

nych, a nawet nasilają się. Pojawiają się 
również wymioty, biegunka, sztywność 
karku i światłowstręt. Te dwa ostatnie to 
sygnał alarmowy - konieczne jest szyb
kie dotarcie do szpitala. Również poja
wienie się na skórze wysypki i wybro
czyn, które nie bledną pod wpływem 
ucisku jest sygnałem, że u chorego ko
nieczne jest natychmiastowe działanie -
jak najszybciej musi znaleźć się w szpi
talu. 
Sepsa jest wyleczalna - pod warunkiem 
szybkiego włączenia leczenia antybioty
kami i lekami przeciwwstrząsowymi. 
Czy warto się szczepić?. Warto. Za
szczepienie chroni przed zakażeniem 
bakteriami, które mogą wywołać sepsę. 
Posiadamy szczepionkę nowej generacji 
przeciw meningokokom grupy C (nie 
ma szczepionki przeciw meningokokom 
grupy B). Cena szczepionki ok. 150 -
200 zł. Dzieci do 1 roku życia szczepi
my 2 razy i doszczepiamy po roku. Po
wyżej 1 roku wystarczy zaszczepić raz. 
Szczepionka przeciw bakterii Haemo
philus influenzae od wiosny 2007 jest 
w kalendarzu szczepień obowiązko
wych małych dzieci. Obecnie stosuje 
się dwie szczepionki: pierwsza - starej 
generacji - skuteczna tylko u osób star
szych, druga nowszej generacji i podaje 
się ją dzieciom po ukończeniu wieku 
niemowlęctwa do 5 roku życia. Proble
mem jest koszt szczepionki (ok. 250 do 
300 zł). 
Należy jednak powiedzieć, że z sepsą 
mieliśmy do czynienia przez wieki, spo
tykamy się w naszym codziennym życiu 
i będzie w przyszłości. Należy mieć jed
nak nadzieję, że szczepionki oraz znajo
mość początkowych objawów sepsy 
zmniejszy ilość przypadków sepsy, 
zwłaszcza tej rozwijającej się poza szpi
talem. 

DR N. MED. JAROSŁAW RAGAN 
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ZWYRODNIENIA STAWÓW 
Starzenie jest powolnym, stopniowo postępującym, ciągłym procesem, któremu podlega każdy człowiek, każda struktura 
organiczna. W zmianach o charakterze morfologicznym możemy zauważyć postępującą utratę elastyczności skóry, utratę 
wagi, obniżenie wzrostu. Wraz z upływem czasu spowalnia się motoryka, osłabia siła mięśni, pogłębia kifoza kręgosłupa. 

Zużyciu (zwyrodnieniu) ulega także narząd ruchu, w tym chrząstki i stawy. 
Niemal wszyscy starsi ludzie narze

kają na dolegliwości bólowe ze strony 
układu ruchu. Zazwyczaj są one spowo
dowane zmianami zwyrodnieniowymi 
elementów stawowych, czyli artrozą 
oraz zmianami zapalno- reumatycznymi, 
czyli tzw. reumatyzmem tkanek mięk
kich. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów na
leży do najczęściej spotykanych scho
rzeń reumatycznych. U osób powyżej 60 
roku życia zachorowalność sięga 90%, 
choć dotyczy także pacjentów w wieku 
średnim. Do przyczyn schorzenia należą 
działania mechaniczne wadliwej posta
wy, urazy, sumujące się mikro urazy 
oraz choroby reumatyczne. Nie bez zna
czenia są przebyte zapalenia, czy zakaże
nia stawów. Przebieg zmian mogą nasi
lać; nadwaga, niewłaściwe obciążanie ko
lan, zaburzenia endokrynologiczne, pła
skostopie. 

Chrząstka i płyn stawowy sprawia
j ą że ruch w stawie odbywa się przy mi

nimalnym tarciu. W przebiegu choroby 
zwyrodnieniowej dochodzi do zaburze
nia czynności chrząstki i jej uszkodze
nia. Gdy zmiany są zaawansowane, do
chodzi do zakłócenia pracy stawów, po
rannej sztywności stawów, zmniejszenia 
zakresu ruchomości, może dołączyć się 
także ból w trakcie ruchu. 

Często dopiero właśnie ból w stawie 
skłania pacjenta do wizyty u lekarza. 
W miarę postępu procesu zwyrodnienio
wego ból staje się przyczyną stopniowe
go ograniczenia zakresu ruchu, zmniej
szenia sprawności fizycznej. W końcu do
chodzi do upośledzenia ruchomości sta
wów. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów 
jest schorzeniem przewlekłym. Pacjent 
musi się zmagać nie tylko z ogranicze
niem w wykonywaniu codziennych czyn
ności, lecz także z chronicznym uciążli
wym bólem. Odwiedzając lekarza często 
oczekuje szybkiej pomocy, która ukoi 
cierpienia. Klasyczne leczenie zmian 

zwyrodnieniowych polega na podawa
niu niesteroidowych leków przeciwza
palnych /leki te mają niestety liczne 
działania niepożądane/. Równolegle sto
suje się zabiegi fizjoterapeutyczne, 
przede wszystkim elektroterapię i ultra
dźwięki. Pomocne są także masaże 
i okłady, krioterapia, a także specjalne 
ćwiczenia, nieodzowne przy tego typu 
schorzeniach. 

Wskazania, na co dzień: 
- zadbanie o prawidłową wagę ciała 
- stosowanie terapii ciepłem, jeśli nie 
ma ostrego stanu zapalnego 
- codzienne ćwiczenia /według zaleceń 
fizjoterapeuty/ 
- odpowiednie ubranie, chroniące przed 
zimnem i wilgocią 
- zadbanie o ruch fizyczny z lekkim ob
ciążeniem, jak pływanie i gimnastyka 
w wodzie. 

MGR WIESŁAWA DZIOPAK 
SP ZOZ KOLBUSZOWA 

ZNAK TOWAROWY 
„MEBLE KOLBUSZOWSKIE" 

W październiku 2004r. Regionalne Towarzystwo 
Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej 

dokonało zgłoszenia znaku towarowego „Meble 
kolbuszowskie" w Urzędzie Patentowym 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

Decyzją urzędu z dnia 7 marca 2007r. otrzymali
śmy prawo ochronne na znak towarowy słowno - gra
ficzny MEBLE KOLBUSZOWSKIE. W dniu 8 stycz
nia 2008r. otrzymaliśmy natomiast, wydane 25 paź
dziernika 2007 r., Świadectwo Ochronne do prawa 
ochronnego na w/w znak. 

Inicjatorem zgłoszenia znaku do Urzędu Patento
wego była Barbara Kardyś, członek Zarządu RTK. 
Jest to kolejna inicjatywa Towarzystwa, której celem 
jest promocja oraz ochrona naszego dziedzictwa kultu
rowego, jakim są meble kolbuszowskie. W roku 2001 
odbyły się warsztaty dla stolarzy pn. „Komoda Kolbu-
szowska", prowadzone przez prof. dr hab. Irenę Swa
czynę, pracownika naukowego SGGW w Warszawie, 
natomiast w 2004r. wydany został reprint książki Ste
fana Sienickiego z 1936r. pt. Meble kolbuszowskie, 
który jest monografią meblarstwa kolbuszowskiego, 
mogącą służyć również jako podręcznik dla mistrzów 
stolarskich. 

Mamy nadzieję, że nasz region stanie się na po
wrót znaczącym ośrodkiem meblarstwa artystycznego. 

RTK 
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Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie serdecznie 
zaprasza do korzystania z usług krytej pływalni. Pływalnia 
czynna jest codziennie w godz. od 700 do 2200. Zapewnio
ne są - basen o wym. 25 m x 12,5 m, wypłycenie o głęboko
ści 0,75 m, zjeżdżalnia o dł. 41 m, sauna; ponadto - atrakcyjne ceny biletów, dobry dojazd, parking, kawiar
nia "Gabrysia". 
W ramach pracy basenu organizowane są: 

—> wejścia dla osób indywidualnych, 
—> kursy pływania, 
—> zajęcia szkolne w ramach wychowania fizycznego, 
—> nauka pływania dla szkół i zakładów pracy, 
—> obozy szkoleniowe (okres ferii zimowych i wakacji), 
—> prywatne lekcje nauki pływania, 
—> zawody pływackie. 

U W A G A 
Promocja biletów na pływalnię krytą 

Pływalnia kryta w Cmolasie serdecznie zaprasza do korzystania z usług w okresie ferii zimowych od dnia 14.01.2008 r. do 
27.01.2008 r. po promocyjnych cenach biletów w godz. od 7:00 do 14:00 

Poniedziałek - piątek: 
• Bilet ulgowy - 3,00 zł/godz. 
• Bilet normalny - 4,00 zł/godz. 

Soboty, niedziele i święta: 
• Bilet ulgowy - 4,00 zł/godz. 
• Bilet normalny - 5,00 zł/godz. 

CENNIK 

CENY WYNAJMU BASENU DLA SZKÓŁ: 
• Cena wynajmu jednej godziny basenu bez instruktorów - 160,00 zł. 
• Cena wynajmu jednej godziny basenu z 2 instruktorami - 204,00 zł (grupa do 30 osób) 
• Cena wynajmu jednej godziny basenu z 3 instruktorami - 226,00 zł (grupa do 45 osób) 

CENY WYNAJMU DLA ZAKŁADÓW PRACY I INNYCH: 
• Cena jednej godziny wynajmu basenu bez instruktorów - 180,00 zł 
• Cena jednej godziny wynajmu basenu z 1 instruktorem - 202,00 zł 
• Cena wynajmu jednej godziny basenu z 2 instruktorami - 224,00 zł 

Kontakt: 
Tel. (017) 744-54-54 

www. owircmolas. epodkarpacie. com 
owircmolas@pro. onet.pl 

$8 
k Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji „Pilotażowego Programu LEADER +" w Schemacie II 
m Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". 

http://onet.pl


BIAŁA ŁASICA 
Jednym z przedstawicieli ssaków na

leżących do rodziny łasicowatych, wystę
pujących na terenie powiatu kolbuszow
skiego, jest gronostaj (Mustela erminea). 
Zasiedla on całą Polskę, jednak jest zwie
rzęciem dość rzadkim, a dzięki nocnemu 
trybowi życia, jaki prowadzi, rzadko spo
tykanym. Długość jego ciała dochodzi 
do 22-29 centymetrów, a waga do 350 
gram. Futro czekoladowo-brązowe zmie
nia się na okres zimy na kolor śnieżno
biały. Jednak przez cały rok niezmienio
na pozostaje końcówka jego czarnego 
ogona, dzięki czemu można go odróżnić 
od łasicy - jest z nią często mylony. Gro
nostaj dzięki temu stał się mistrzem ka
muflażu. Zamieszkuje pola i lasy, jednak 
najczęściej można go spotkać w pobliżu 
cieków i zbiorników wodnych. Widywa
ny jest także w pobliżu domostw. Żywi 
się małymi gryzoniami (myszami, norni-
kami, karczownikiem), w zimie poluje 
również na króliki i zające. Liczebność 
jego populacji zależy od wielkość popula
cji małych gryzoni. 

Gatunek ten jest znany i ceniony 
dzięki swemu puszystemu, gęstemu i mi
łemu w dotyku futerku. Obliczono, że 
na jednym centymetrze kwadratowym fu
tra znajduję się ok. 20.000 włosów. Spra
wiło to, że już w starodawnej Polsce ksią
żęta i królowie nosili futrzane szale i koł
nierze z gronostaja. Obecnie nosząje rek
torzy wyższych uczelni podczas poważ
nych uroczystości. Moda na noszenie 
futra naturalnego jest obecnie mocno kry
tykowana przez organizacje ekologicz
ne, dlatego zmniejsza się ilość ferm tego 

Gronostaj w szacie letniej 

gatunku, a także zmienia się pogląd spo
łeczeństwa co do pozorowanego bogac
twa ludzi ubranych w futra. 

Zwinność łowiecka przyczyniła się 
w dawnej Polsce do hodowania gronosta
ja w zabudowaniach, w celu zwalczania 
mysz i szczurów. Jednak, od XII wieku, 
miejsce jego zajął kot. Gronostaj tworzy 
sobie spiżarnie z upolowanych ofiar, któ
rą wykorzystuje jako bazę pokarmową 
w czasie braku pokarmu. Wspominają 
o nim autorzy dawnych ksiąg o łowiec
twie, a także malarze. Wszystkim zapew
ne znany jest obraz Leonarda da Vinci 
przedstawiający młodą kobietę z grono
stajem na ręku. Bardzo długo znany był 
on pod tytułem „Dama z łasiczką", dopie
ro niedawno pracownicy Muzeum Naro
dowego w Krakowie skorygowali tę po
myłkę. 

Gatunek ten występuje na terenie 
powiatu kolbuszowskiego. Znajduje tu
taj dobre warunki do bytowania dzięki 
licznym ciekom wodnym, stawom oraz 
polom poprzecinanym małymi komplek
sami leśnymi. Widywany jest sporadycz
nie w okolicy Kolbuszowej, w Świer-
czowie oraz w Kolbuszowej Górnej. 
Być może czytelnik także kiedyś przez 
przypadek nie rozpoznał go i pomylił 
z łasicą. Możliwe, że był zdziwiony 
„białą szatą" łasicy. 

Gronostaj, dzięki roli jaką pełni 
w środowisku - regulatora populacji 
gryzoni, został rozporządzeniem Mini
stra Środowiska z dnia 28 września 
2004 roku objęty ochroną ścisłą. 

NATALIA WRONA 

NOWOROCZNY M E C Z 
10:2 - taki wynik meczu piłkarskiego zdarza się nie często - chyba, że w Nowy Rok!. Takie właśnie spotkanie pomiędzy 

drużyną KKS Kolbuszowianki a Sokołem Kolbuszowa Dolna rozegrano 1 stycznia na stadionie w Kolbuszowej. 

Noworoczny mecz to tradycja w Kol
buszowej pielęgnowana od wielu lat. 
Oprócz kompletu zawodników, na mecz 
co roku przychodzi spora liczba kibi
ców, na czele z władzami gminy Kolbu
szowa. 

Piłkarzom nie straszna była murawa 
pokryta białym puchem Stawką w nowo
rocznym meczu był puchar Burmistrza 
Kolbuszowej. 

W tym roku w słabszej kondycji - tro
chę usprawiedliwieni - okazali się piłka
rze z Sokoła Kolbuszowa Dolna. Zawod
nicy Kolbuszowianki strzelili im aż 10 
goli, a oni sami odpłacili się jedynie dwo
ma. Można by rzec, że to rewanż, bo 
w ubiegłym roku to piłkarze z Kolbuszo
wej Dolnej byli zwycięzcami noworocz
nego spotkania. 

Zwycięskiej drużynie puchar wrę

czył Burmistrz Jan Zuba. Po meczu nie 
obyło się bez symbolicznego noworocz
nego toastu - wzniesionego lampką 
szampana - za same wygrane mecze dla 
obu drużyn. 

SYLWIA TĘCZA 
PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL 

mailto:PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL
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A PO P R A C Y . . . W NOGĘ 
Łączy ich nie tylko praca w samorządzie ale również zamiłowanie do piłki nożnej. Mowa o urzędnikach i pracownikach 

jednostek samorządu terytorialnego z powiatu kolbuszowskiego, którzy już po raz kolejny wzięli udział w Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców. Jak się okazało najlepsi w halowych zmaganiach z piłką są urzędnicy z Dzikowca. 

Reprezentanci kolbuszowskiej gminy uplasowali się na 3 miejscu. 

Na co dzień współpracują ze sobą 
ale raz w roku stają naprzeciwko siebie 
i walczą o puchar burmistrza, wójta lub 
starosty. W tym roku organizatorem spor
towej imprezy była Gmina Kolbuszowa. 
A patronował jej Burmistrz Kolbuszo
wej. 

Na hali Liceum Ogólnokształcącego 
stanęło naprzeciwko siebie aż 7 drużyn 
- z Kolbuszowej, Dzikowca, Cmolasu, 
Majdanu Królewskiego, Niwisk, Raniżo
wa i drużyna reprezentująca kolbuszow
skie Starostwo Powiatowe. Podzieleni 
na dwie grupy walczyli ze sobą w jedną 
z grudniowych niedzieli. 

Wśród piłkarzy znaleźli się nie tyl
ko urzędnicy, ale również radni i wójto
wie poszczególnych gmin, a także straża
cy. W turnieju mógł wziąć udział każdy, 
kto na co dzień pracuje w jednostce sa
morządu terytorialnego, a w piłkę gra je
dynie amatorsko. 

Najwięcej goli, a tym samym zwycię
stwo i puchar Burmistrza Kolbuszowej, 
zdobyła drużyna samorządowców z Dzi
kowca. Na drugim miejscu znaleźli się re
prezentanci Niwisk, a na trzecim z Kolbu

szowej. Za drugie i trzecie miejsce za
wodnicy, oprócz dyplomów, otrzymali 
również puchary. Kolejne miejsca zajęli: 
pracownicy Starostwa Powiatowego, sa
morządowcy z Majdanu Królewskiego, 
z Raniżowa oraz z Cmolasu. 

Jak się okazuje, najliczniejszą grupę 
radnych wystawiła do turnieju gmina 
Cmolas. Drużynę z Dzikowca wsparł 
swoja osobą sam wójt. Z gminy Kolbu
szowa do walki stanęli również strażni
cy miejscy. Najstarszym zawodnikiem 

turnieju był 55 letni Krzysztof Sochacki 
z Cmolasu. Tytuł króla strzelców zdobył 
zawodnik z Dzikowca - Wiesław Ryma
nowski. 

Podczas całej imprezy panował 
sportowy duch i zdrowa rywalizacja. By
ła to również dobra zabawa, zarówno 
dla piłkarzy jak i kibicującej im publicz
ności. 

SYLWIA TĘCZA 

ZŁOTO NA ŚWIĘTA 
Ostatni pojedynek szczypiornistek LO w tym roku 

W piątek, 14 grudnia 2007 r., piłkar-
ki ręczne z Liceum Ogólnokształcącego 
z Kolbuszowej sprawiły sobie i kibicom 
świąteczny prezent. Była to bardzo do
bra gra i punkty zdobyte w Lubaczowie. 
Rozegrano tam finał wojewódzki w pił
ce ręcznej dziewcząt w ramach cyklu 
„Licealiada". Zmagały się cztery druży
ny: gospodynie, szczypiornistki z Miel
ca, Sanoka oraz Kolbuszowej. Grano 2 x 
15 minut. 

" "~ ZESPÓŁ 9*ńbt-
lm.B«n.jijaefa Kustronia w. Ldtta<jiowlfl: 

• fUElTÓnZKI F I N H PIŁKI R Ę C Z N E J GTIEflŁŁAI 

W sezonie 2007/2008 podopiecz
nym trenera Adama Kozubala wiedzie 
się bardzo dobrze. W Podkarpackiej Li 
dze Piłki Ręcznej, w kategorii juniorek, 
zajęły pierwsze miejsce. Nie przegrały 
żadnego spotkania. Ten bardzo mocny 
i zmotywowany zespół wspiął się na wy
żyny swoich możliwości i zrealizował 
upragniony cel - mistrzostwo wojewódz
twa. Dziewczęta grały skoncentrowane, 
szanowały piłkę, ich rzuty były przemy

ślane i wyko-

nywane 
z przygoto
wanych po
zycji. 
Wszystko to 
uzupełniała 
solidna obro
na. Zespół 
z Kolbuszo
wej pokonał 
pokonał 
Mielczanki 
19:5 oraz 
dziewczęta 

z Lubaczowa 25:5. W ostatnim spotka
niu, z Sanokiem - mistrzyniami z ubie
głego roku, nasze szczypiornistki od po
czątku rządziły niepodzielnie na parkie
cie. Zaprocentowało zdobyte doświad
czenie i skuteczność - mecz zakończył 
się wynikiem 16:8. 

Lokaty w finale wojewódzkim: 
I miejsce LO Kolbuszowa 
I I miejsce ZS Lubaczów 
III miejsce I I LO Sanok 
IV miejsce ZST Mielec 

Skład zespołu piłkarek ręcznych 
LO Kolbuszowa: Joanna Streb, Paulina 
Tęcza, Katarzyna Zuba, Magdalena Zu
ba, Kinga Kulig, Karolina Borowska, 
Anna Kosiorowska, Wioletta Wilk, Sabi
na Wargacka, Lucyna Rzęsa i Monika 
Turowski. 

Dobra dyspozycja dziewcząt może 
optymistycznie nastrajać przed kolej
nym pojedynkiem w ćwierćfinale Mi
strzostw Polski, który odbędzie się 
w dniach 1-3 luty 2008 roku w Kolbu
szowej. 

A. WILK 



C E N T R U M H A N D L O W E 

Do Państwa dyspozycji: 
DOLNA KONDYGNACJA: Neonet ( AGD,RTV), Art. Elektryczne, 1001 
Drobiazgów(serwisy obiadowe, sztućce, plastiki itp.), Pasmanteria, „Kora"(ręczniki, 
pościel) Usługi Foto, 

Od lutego 2007 Stoisko Monopolowe oraz Usługi Foto zostały przeniesione na dolną kondygnacje 
(wejście od parkingu) 

PARTER: Art. Spożywcze, Chemia gospodarcza, Kantor Wymiany Walut, Bankomat 
I PIĘTRO: Odzież damska i męska, Obuwie damskie i męskie, Zabawki, kosmetyki, 
Pamiątki okolicznościowe, Rozlewnia Perfum, Art.szkolne i papiernicze, Biżuteria, 
I I PIĘTRO: Specjalistyczne gabinety lekarskie, Badania USG, EKG, Gabinet 
Ginekologiczny, Gabinet Rehabilitacyjny (Fizyko terapii), Gabinet Pielęgniarski, 
Analityka, Ubezpieczenia Generali, Gabinet Dentystyczny 

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY 
www. sklepy. orzech. com.pl 

http://com.pl


Salon Fotograficzny ( f i j*' 'l 

I iveseia«Koaiuniescnravistudaiów!y 
FOTOGRAFIE PLENEROWE 

STUDIO PORTRETOWE 
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v ł ' SUWALSKA FABRYKA O K I E N i DRZW I 

SKŁAD FABRYCZNY KOLBUSZOWA 
Plac Wolności 54, tel.(017)2270090 

PCV, A L U M I N I U M , D R E W N O 

ROLETY, PARAPETY, MONTAŻ 
TRANSPORT, POMIAR i WYCENA - GRATIS!!! 


